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  بسم الله الرحمن الرحيم

  

السالم على خاتم األنبياء و الة و و الصالحمد  رب العالمين ، 

  .المرسلين ، و على آله و صحبه أجمعين 

  

  و بعد

  

   : أهمية الموضوع

  

و أھدافھم و وسائلھم لنشر ھذه قضية الشيعة و حقيقة معتقداتھم 

اإلسالمية ، و كان علماء األھداف ، قضية قديمة قدم نشأتھم في األمة 

على  الفقھيةو مذاھبھم لفكرية األمة األقدمون على اختالف توجھاتھم ا

و على سبيل وعي تام بھا ، و كان عامة المسلمين خلفھم في ذلك ، 

كتابه  فيالقاضي أبو بكر الباقالني المالكي األشعري : المثال ال الحصر 

، و اإلمام أبو حامد الغزالي الشافعي األشعري في كتابه و غيره  التمھيد 

المالكي األشعري في بكر بن العربي فضائح الباطنية ، و القاضي أبو 

كتابه العواصم من القواصم ، و اإلمام ابن حزم الظاھري في كتابه 

الفصل في الملل و األھواء و النحل ، و اإلمام ابن تيمية السلفي الحنبلي 

و اإلمام ابن حجر الھيتمي الشافعي ، في كتابه منھاج السنة النبوية 

تراثنا  على امتداد، و غيرھم كثير رقة األشعري في كتابه الصواعق المح

  .الفكري 
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األمور على ھذا النحو حتى العصر الحديث ، و بدأ  تو مض

الشيعة ينشطون نشاطا محموما لنشر معتقداتھم و أفكارھم وسط جموع 

و بدأ ھذا الغزو باستدراج قطاع من علماء األمة و مفكريھا المسلمين ، 

صراعات و محاولة تجاوز لشيعة السنة و انحو فكرة التقريب بين 

تقف صفا حتى  –كما يزعمون  –حرصا على وحدة األمة ، الماضي 

لغربي و االستيطان عمار افي االست ينواحدا في وجه أعدائھا المتمثل

و غرسھا في اليھودي ، و نجح الشيعة أيما نجاح في تمرير ھذه الخدعة 

 الدعوة إلىتولى زمام علماءنا و مفكرينا التي قدر لھا أن تنفوس صفوة 

، ثم انتقلت منذ أواخر القرن التاسع عشر  في األمةاإلصالح و النھضة 

 جماھيرلھا تواجد كبير في أوساط العدوى من ھذه الصفوة إلى جماعات 

و جندت نفسھا للدعوة إليھا و ، فتبنت بدورھا فكرة التقريب ، الناس 

، و أخيرا و في السنوات كأنھا جزء أساسي من دعوتھا إلى اإلسالم ذاته 

عبر  جماھير الناستنتقل مباشرة إلى فكرة التقريب األخيرة بدأت 

  .الصحف و الفضائيات و اإلنترنت 

  

حالة االضطرابات ، اح و ساعد الشيعة على ھذا التوسع و النج

و الحروب التي شھدتھا المنطقة منذ قرنين مع ة المتواصلة يالسياس

، فھذه الحروب و االضطرابات حتى اليوم و الغربي مجيء االستعمار 

اضطرابات فكرية و نفسية في عقول و ة نتج عنھا بالضرورة يالسياس

 و انتھاء، المثقفة صفوة البداية من : بال استثناء األمة  جميع فئاتوجدان 

و االضطرابات  حالةأنه في من الحقائق المقررة ف .بالعامة و البسطاء 

  .ناس أكثر استعدادا لتغيير األفكار و المعتقدات ، يصبح العدم االستقرار 



٤ 

  

و إلقامة مؤسسات الدينيون الشيعة قادة نشط  أثناء ذلكو في 

لنشر تراثھم : ) ليست شكلية كما ھو الحال عندنا ( حقيقية علمية مراكز 

ثارة الشبھات حول تراثنا و إل، و و تلقينه ألتباعھم لدفاع عنه او 

ت ھذه المرجعيات ثم نجح .ن جماھير الناس عندنا رھا بيــمعتقداتنا و نش

يحكمونھا بشكل مباشر تقوم على أساس دينھم و الدينية في تأسيس دولة 

اآلية إقامة  أدناھالعل ، و ساعدھم على ذلك عوامل خارجية معتقداتھم ، 

عاصمة الفي باريس  –زعم كما ي –عدو الغرب  الخمينيمى ـــالعظ

لم تكن و ، المآسي و المجازر ب حافلمسلمين تاريخ التي لھا مع ال يةالغرب

 قدم لهإقامة فحسب كما يقيم أي الجئ سياسي ، بل ھذه اإلقامة 

و  ليخططو المساعدات ؛ كل التسھيالت ھم الكرماء و حلفاؤالفرنسيون 

، التي كانت تجري أحداثھا على أرض الواقع بإيران  لدينيةثورته ا يدير

ھم الفرنسيون و حلفاؤ قامثم  ، هعن أيادي الشافي ھدوء و تركيز بعيدا 

من باريس إلى طھران بنقله  ، بعد النجاحات التي حققتھا الثورة رماءالك

  . )١(ليتولى مقاليد األمور  طائرة فرنسيةعلى متن 

  

 العلمالمقابل و في نفس ھذا التوقيت كان الكثير من رجاالت بو 

ن دراسة التراث الشيعي و عن كل ذلك ، و علدينا مشغولون و الفكر 

ده بعمق ، مكتفين بما تقوله لھم المرجعيات الشيعية في تحليله و نق
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على التقية و  يقوم فكرھم الشيعة، و غاب عنھم أن المحافل و المؤتمرات 

ريم من ــالنفاق ، و أن هللا سبحانه و تعالى قد حذر المؤمنين في كتابه الك

آمنا و إذا خلوا قالوا  ا الذين آمنوالقو و إذا" : أمثال ھؤالء ، إذ يقول 
كانت  ، و )١( "شياطينھم قالوا إنا معكم إنما نحن مستھزئون إلى 

:  في التقارب مع الشيعة  ينتورطالممن جانب دوما اإلجابة التي تتردد 

أن ننقب عن قلوب الناس  و أن لنا الظاھر و هللا  يأمرنالم  هللا نھي أ

لتنقيب أن أحدا لم يدعھم ل عن ھؤالء المتورطينو غاب  .يتولى السرائر 

اسية ــألسا العقالء للتنقيب عن كتب الشيعةبل دعاھم  ،عن قلوب الناس 

ھا ، و ھذه الكتب ظاھرة موجودة و البحث فيالتي يقوم عليھا اعتقادھم 

 رجاالت العلم و الفكر لدينال، و يمكن  ن الشيعةمطبوعة متداولة فيما بي

را اليوم عن السابق ، و لم يكن وميس ھو أمر أصبح، و الحصول عليھا 

  .لمن أراد البحث عن الحقيقة ، مستحيال أيضا في السابق 

  

ه ألقتبما  و نتج عن اكتفاء الكثير من رجاالت العلم والفكر لدينا

تسببوا دون ، أن دون نقد أو بحث أو تمحيص ة يالشيعالمرجعيات إليھم 

حتى  أن نشعر بدأ ينساب دوني الذي الفكر الشيع في انتشار وعي 

جوع ، و كان ذلك نتيجة منطقية لما يسمعه الناس القرى و الن وصل 

ق ومن أن الفر:  رجاالت العلم و الفكر لديناصباح مساء من كثير من 

ق بين أتباع المذاھب وق في الفروع كالفروبين السنة و الشيعة فر

و ليس في ) لشافعية و الحنابلة األحناف و المالكية و ا( األربعة السنية 

المناطق األصول ، أو أن الخالف بين السنة و الشيعة الذي يحدث في 

استنتج  و . ادينيخالفا خالف سياسي و ليس   نزاعات طائفيةتشھد  التي
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نة إلى ــمن الس أنه ال حرج في التحول : الناس بسبب ذلك كثير من

حنفي أو غيره من ھب المن المذنه ال حرج في التحول أل ؛الشيعة 

   .شافعي مثال أو العكس المذھب الالمذاھب الفقھية إلى 

  

للقارئ  كشفأل البحثكل ھذه األسباب دفعتني إلى كتابة ھذا 

و بعض الحقائق المغيبة أو التي أريد لھا أن تغيب في قضية الشيعة ، 

، ة البحث و القراءبنفسه باب يستكمل يستوثق و لمن أراد أن فتح الباب أ

حول  في ھوامش ھذا البحث و في آخره ،حيث زودته ببيانات مفصلة 

من المصادر األساسية  معظمھا، و المراجع العلمية التي اعتمدت عليھا 

  .عند الشيعة في العقيدة و التفسير و الحديث و التاريخ و الفقه 

  

  :منهج و خطة هذه الدارسة 

  

  : قسمت ھذه الدراسة إلى قسمين 
  

عبارة عن رؤية تحليلية ، تقدم للقارئ صورة :  ولالقسم األ

و ، رية ـــحول أصل الشيعة اإلمامية االثنى عشمركزة و متكاملة 

و العوامل التي تساعد على انتشار أفكارھم اليوم في العالم ، مبادئھم 

، و إنما تعتمد  ھذه الرؤية ال تعتمد على السرد التاريخيفاإلسالمي ، 

بعض ، و بعضھما ب تحليل األسباب و النتائج و ربطب على فلسفة التاريخ

و ، قد تعمدت أن أقدمھا مستقلة منزوعة عن األدلة و اإلثباتات عليھا 

أجمع للقارئ بين  ى، حتمن ھذه الدراسة أخرتھا إلى القسم الثاني التي 

  : ميزتين 
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تجمع بين ( متكاملة  فلسفية الحصول على رؤية  :الميزة األولى 

  .دون تجزئة وعي القارئ و تشتيته  حول الموضوع) لسھولة العمق و ا

إشباع حاجة القارئ في نفس الوقت إلى األدلة و  :الميزة الثانية 

     .اإلثباتات على سالمة ھذه الرؤية التحليلية المقدمة إليه 

  

ساسية عبارة عن نصوص من مصادر الشيعة األ :الثاني القسم 

تثبت صحة و من مصادر أخرى ،  نصوصفي المقام األول ، و بعض 

من الرؤية التحليلية التي يقدمھا سالمة األجزاء التي تحتاج إلى إثبات 

أن ھناك بعض األجزاء التي رأيت  إال، ه الدراسة القسم األول من ھذ

، ال تحتاج إلى نصوص يطالعھا الناس بأنفسھم  بذاتھاأنھا واضحة 

  : اعر قول الش فاكتفيت بذلك من باب إلثباتھا ،

  خذ ما تراه و دع قوال سمعت به     في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل

  

في الختام أتوجه إلى المولى سبحانه و تعالى أن يجعل ھذا و 

واه فيه حظ و ال ــ، و أال يجعل ألحد سالعمل خالصا لوجھه الكريم 

في ميزان نصيب ، و أن يوفقني فيه للحق و الصواب ، و أن يجعله 

، و الحمد  أوال و أخيرا يوم الدين ، و إلى  يَّ دَ والِ حسنات  حسناتي و

  .صل اللھم على نبيك و رسولك محمد و على آله و صحبه أجمعين 

                                                      

  دكتور
  عبيدعيل إمام 
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  القسم األول 
  الرؤية التحليلية
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  تقداتأسباب النشأة و تسلسل المع
  

وقد أكمل هللا به الدين ) صلى هللا عليه وسلم( رسول هللاتوفى  

اليوم أكملت لكم دينكم " وأتم به النعمة على عباده إلى يوم القيامة 
الرسول وقد بلغ  )١( "وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا 

ر انة كاملة غيـــالرسالة وأدى األم) صلى هللا عليه وسلم(  الكريم

، فقاموا بنشر ھذا الدين والدفاع  صحابته األوفياءمنقوصة ، وتلقاھا عنه 

صلى هللا (عنه ضد محاوالت األعداء القضاء عليه بعد وفاة الرسول 

القبائل العربية التي ارتدت  الصحابة األطھارفحارب ھؤالء ) عليه وسلم

م من الــوأرجعوھا إلى اإلس) صلى هللا عليه وسلم(بعد وفاة الرسول 

إيران [، كما أزالوا دولة المجوس الكافرة في بالد العراق وفارس  جديد

مصر ، والشام ، والمغرب ، من ظلم الرومان : كما حرروا أقطار ] حاليا

أبى بكر : ھدــوكھنوت الكنيسة النصرانية ، ولقد تم كل ذلك في ع

رضوان هللا عليھم (الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان 

  ) .جمعين أ

  

لكن ھذا النجاح واالنتشار الذي القاه اإلسالم في عھد ھؤالء 

رضوان هللا ( الخلفاء الراشدين وبمعاونة جميع الصحابة وأھل بيت النبي 

وھم في [كان من الطبيعي أن يثير أحقاد فئة من الناس )  عليھم أجمعين 

 أصل نشأتھم خليط من يھود ومجوس ونصارى وبقايا من المرتدين

كرھت ھذا  الفئةھذه ] العرب الذين عادوا لإلسالم خوفا منه ال حبا فيه 

صلى ( صحابة رسول هللالدين وأضمرت الحقد ضد الرجال األوفياء من 
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الذين حملوا مھمة نشر ھذا الدين ، ورفعوا راية الجھاد ) هللا عليه وسلم 

  . ضد أعداءه ، وأزالوا امتيازات وزعامات ھذه الفئة الحاقدة 

  

ولما عجزت ھذه الفئة الحاقدة عن مواجھة اإلسالم ورجاله الذين 

الستخدام  لجئواوجھا لوجه ، ) صلى هللا عليه وسلم (رباھم رسول هللا 

  . وسائل الكيد والخداع 

  

كانت الفكرة التي قام عليھا كيد ھؤالء بسيطة و قوية المفعول  و

 ا ھذا الدين وأذلواالذين نشرو الصحابةفي نفس الوقت ، وھي الطعن في 

وفي [  الصحابةالحاقدين ، بالتشكيك في إيمانھم وإخالصھم ، فصوروا 

في صورة المنافقين الذين  ] مقدمتھم أبو بكر وعمر رضوان هللا عليھما

الم لتحقيق مصالح وزعامات شخصية ، وأنھم في سبيل ذلك ــدخلوا اإلس

وقتلوه عن طريق دس  )صلى هللا عليه وسلم ( هللا قد تآمروا على رسول 

السم له في مرضه األخير الذي توفي فيه ، بمشاركة  زوجتي النبي 

عائشة وحفصة ، وذلك للتخلص من وصية النبي ) صلى هللا عليه وسلم (

لھم بأن خليفته في األمة من بعده ھو ابن عمه ) صلى هللا صليه وسلم (

  ).هللا عليه رضوان ( علي بن أبي طالب : وزوج ابنته ووالد أحفاده 

  

لكره للنبي كانوا يضمرون ا] لھذه األكاذيبطبقا [ فالصحابة

وأظھروا ] أي أنھم كانوا منافقين في حياة النبي[وأھل بيته في حياته 

] أي أنھم أصبحوا كفارا بعد وفاة النبي[وأعلنوا ھذه الكراھية بعد وفاته 

      .                كل ذلك طمعا منھم في الدنيا والزعامة 
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ومن خالل ذلك وجدت ھذه الفئة الحاقدة الوسيلة لتشفي غليلھا 

الذين نشروا الدين وأذلوا ) رضوان هللا عليھم(الصحابة وتأخذ بثأرھا من 

الكافرين والمرتدين والمنافقين من أمثالھم ، بأن قلبوا اآلية وحولوا 

  .لى مجموعة من المنافقين والكافرينذاتھم إ الصحابة

  

) صلى هللا عليه وسلم(صحابة النبي ومن خالل الطعن في 

ذاته  النبي، استطاعت ھذه الفئة الحاقدة الطعن في  وزوجاته الطاھرات

حيث أظھروه بمظھر الفاشل المخفق في دعوته ، و الديوث الذي تبغضه 

فاظ بھن في عصمته ، زوجاته ويتآمرن عليه ، ويصر مع ذلك على االحت

صلى هللا عليه (النبي  سنة؛ ألن سنته كما استطاعوا أيضا الطعن في 

الموجودة بين أيدينا في البخاري ومسلم وغيرھما من كتب السنة ) وسلم

رضوان هللا (صحابته ) صلى هللا عليه وسلم (إنما رواھا عن النبي 

منافقين ] من وجھة نظر ھؤالء الحاقدين[ومادام الصحابة ) عليھم

) صلى هللا عليه وسلم (وكافرين ، فكل روايتھم للحديث عن النبي 

مرفوضة من وجھة نظرھم ، وبذلك ينھار المصدر الثاني من مصادر 

  صحابته التي رواھا عنه  سنة النبياإلسالم وھو 
  

عن في ــاقدة من خالل الطــكما استطاعت ھذه الفئة الح

المصدر األول من مصادر [ ن الكريمالقرآالطعن أيضا في  ،ابة ــالصح

 عنالذين تلقوه الصحابة في الصدور ھم القرآن ألن الذي حفظ ] اإلسالم

كتابة  القرآنمباشرة ، كما أن أول من جمع ) صلى هللا عليه وسلم (النبي 

من أوله إلى آخره في الصحف ھو أبو بكر الصديق بمشورة عمر بن 

رضوان (بعد ذلك عثمان بن عفان  ثم قام) رضوان هللا عليھما(الخطاب 
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بعمل نسخ من ھذه الصحف ووزعھا على األقطار اإلسالمية ) هللا عليه

حفظا في الصدور ، :  القرآن الكريمفي عھده ، وبذلك فقد حفظ هللا 

) رضوان هللا عليھم ( الصحابةوكتابة في السطور ، عن طريق ھؤالء 

مجموعة من ] لحاقدينمن وجھة نظر ھؤالء ا[ الصحابةومادام ھؤالء 

قد  الصحابةالكفرة والمنافقين ، فقد استطاع ھؤالء الحاقدون الزعم بأن 

في اآليات التي تقدح :  القرآن المنزل من عند هللا وحذفوا من نقصواأ

على المغتصب ، واآليات التي تبين حق أھل البيت ھؤالء الصحابة 

  . أيديھم

  
ج لھذه األكاذيب وقد استطاعت ھذه الفئة الحاقدة أن ترو

صلى هللا (والمفتريات واألحقاد عن طريق التستر وراء أھل بيت النبي 

الحسن والحسين ثم : علي بن أبي طالب وذريته : األطھار ) عليه وسلم 

أبرياء تماما  - رضوان هللا عليھم أجمعين  - وأھل البيت [ أوالد الحسين 

حاقدة حب آل البيت فادعت ھذه الفئة ال] من كل ما نسبه إليھم ھؤالء

انتقلت ) صلى هللا عليه وسلم (والغلو فيھم ، فزعموا أن اإلمامة بعد النبي 

الحسن بن (وانتقلت بعده إلي ولده  )علي بن أبي طالب(: إلى وصيه 
وانتقلت بعده إلي ولده  )ين بن عليــالحس(وانتقلت بعده إلي أخيه  )علي

محمد الباقر (عده إلي ولده وانتقلت ب )علي زين العابدين بن الحسين( 
جعفر الصادق بن محمد (وانتقلت بعده إلي ولده ) بن علي زين العابدين

وانتقلت ) موسى الكاظم بن جعفر الصادق(وانتقلت بعده إلي ولده  )الباقر

وانتقلت بعده إلي ولده  )علي الرضا بن موسى الكاظم(بعده إلي ولده 

علي الھادي بن (بعده إلي ولده وانتقلت  )محمد الجّواد بن علي الرضا(
كري بن علي ــالحسن العس(وانتقلت بعده إلي ولده  )محمد الجواد
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وھو الذي  )محمد بن الحسن العسكري(وانتقلت بعده إلي ولده  ) الھادي

الذي غاب عن عموم الناس في سرداب  المھدي المنتظريزعمون أنه 

ه ويلتقي به من حينھا ولم يشاھد،  عند مدينة سامراء بالعراق منذ مولده
، وبموت آخر ه بينه وبين شيعته وأنصاره وھم أربعةؤإال نوابه وسفرا

 المھديواحد من ھؤالء السفراء األربعة ، يبدأ عصر الغيبة الكبرى لھذا 

  . والتي ستنتھي بظھوره في آخر الزمان كما يزعم ھؤالء

  

عة ولذلك سموا بالشي – كما يزعمون –عشر إماما  افھؤالء اثن
  .عشرية نسبة إلي ذلكى ثناإلمامية اال
  

وھؤالء األئمة في زعم ھؤالء ليسوا مجرد حكام عاديين ، فلقد 

ماعدا االسم ) عليھم السالم(أعطوھم جميع صفات وخصائص األنبياء 

ومع فلم يسموھم أنبياء واقتصروا علي تسميتھم أئمة وأوصياء ، ، فقط 
من جميع المالئكة ومن جميع ذلك فقد زعموا أن ھؤالء األئمة أفضل 

، وھم يزعمون أن  فقط )صلى هللا عليه وسلم (األنبياء إال النبي محمد 

قد اختصھم بعلوم إلھية من دون الناس وھم ) صلى هللا عليه وسلم (النبي 

منھم الناس في وقته بما يأمره هللا  إماميتوارثونھا فيما بينھم ، ويبلغ كل 

ھام والتوجيھات عن هللا مباشرة أيضا ، وھم به ، كما أنھم يتلقون اإلل

معصومون من الذنوب الصغائر والكبائر والسھو والنسيان جميعا 

كاألنبياء تماما ، بل ويزعمون أن هللا يطلعھم على المغيبات وأوكل إليھم 

  . تقدير بعض األمور من األرزاق واآلجال
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يھم أقواال ومن خالل ذلك فقد افتروا علي ھؤالء األئمة ونسبوا إل

وأفعاال ، وزعموا لھذه األقوال القدسية ؛ ألنھا بمثابة وحي من هللا يجب 

وتناقل ھؤالء ھذه وال يجوز ألحد الخروج عليه ،  إتباعهعلي الجميع 
) رضوان هللا عليھم أجمعين ( الروايات المكذوبة علي أھل البيت 

لفة ــوالفقه مختوتشكلت منھا كتب في التفسير والحديث والعقيدة والتاريخ 

وقد شكلت وقة المعروفة عند جماھير المسلمين ، ــتماما عن الكتب الموث
المذھب المعروف  ھذه الكتب المصادر والمراجع األساسية لھذا

أو مذھب أھل البيت كما  عشريالثنى بالمذھب الشيعي اإلمامي ا

  .يزعمون ، بصورته الحالية التي تطالعنا اليوم 

  

كل من لم يقل بقولھم ويعتقد اعتقادھم  كفروافقد ذلك  بناء على و

 ھمبأن ا جماھير المسلمين أھل السنةويتبنى كتبھم كمصادر للدين ، واتھمو

  ) .صلى هللا عليه وسلم (أي أعداء ألھل بيت النبي ، نواصب 

  

بمنھجية غريبة أھل السنة  جماھير المسلمين وھم يتعاملون مع

 ھماستباحوا دماء ھم، فھم إذا قدروا عليغاية في اللؤم والمكر والخداع 

كما جاءت بذلك األحاديث التي يروونھا في كتبھم األساسية   ھموأموال

وأخفوا  بالتقية ھمعاملو ھمأھل البيت ، وإذا لم يتمكنوا من عن األئمة من

بأنھم يقولون بتحريف  ھم الناسواجھحقيقة معتقداتھم ، بل وإذا  ھمعن

ويكفرونھم )  صلى هللا عليه وسلم (سول هللا القرآن ويسبون صحابة ر

إلخ ، ...........وينكرون سنة النبي التي رواھا عنه ھؤالء الصحابة 

  .أنكروا كل ذلك وقالوا أن ھذا كذب علينا وأننا لم نقل شيئا من ذلك 
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أھل  جماھير المسلمينفي التعامل مع خصومھم من  التقيةوھذه 

وھم يروون في الشيعي ،  االعتقادھي ركن أساسي من أركان السنة 

عشرات األحاديث عن أئمة أھل البيت تجعلھا من أھم  التقيةفضل 

واجبات الدين التي يجب العمل بھا ويقع في الحرمة بل في الكفر من 

  .تخلى عنھا 

  

   أوساط أهل السنة نتشار الفكر الشيعي فيعوامل ا

  

عريضة من من خداع قطاعات  التقيةبفضل ھذه  الشيعة استطاع

لكثير من أھدافھم وسط ا ا الكثير من أفكارھم و نفذواوفروجأھل السنة ، 

عدة عوامل ، على النجاح  التقية ھذه تساعد و .غفلة الناس عنھم 

  : أبرزھا ما يلي 

  

 جماهير المسلمين سالمة الصدر و الغفلة من قبل: العامل األول 
  أهل السنة

  

يعة لمجرد أنھم يقولون يحسن الظن بالش الناس عندنا فمعظم

و يدعون محبة و نصرة أھل  ،ال إله إال هللا محمد رسول هللا : بألسنتھم 

 العلماء و المفكرين حتى على نطاق فقدان المعرفة العلمية مع ، البيت 

لم يقرأوا شيئا من كتب الشيعة األساسية ،  ھؤالءبحقيقة الشيعة ؛ فمعظم 

ة لنا للدعاية ـالتي ألفھا الشيعة موجھ وإن قرأوا شيئا فإنما قرأوا الكتب

تحاول أن تجمل وتحسن مذھبھم [  بالتقيةلمذھبھم ، وھي كتب تعاملنا 
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التي يضمرونھا في صدورھم ويتداولونھا  حقائقفي عيوننا ، وتخفي ال

بعض ليس بالقليل من  تورطبل لقد ] فيما بينھم في كتبھم األساسية 

ارب معھم وتحسين صورتھم عند ـقفي الدعوة للتو مفكرينا علماءنا 

الناس ، أما كتب الشيعة ومصادرھم األساسية التي ألفوھا ألنفسھم ال لنا ، 

ق أمرا من اطلع عليھا ، وكان الحصول عليھا في الساب ھؤالءفنادر من 

، لكن في السنوات األخيرة وفي ظل وسائل النشر  صعبا وعسيرا

المراجع أكثر سھولة من واالتصال الحديثة أصبح الحصول علي ھذه 

  . السابق 
  

الشيعة وتسترهم في أحيان كثيرة خلف  اختفاء: العامل الثاني 
   التصوف

  

التركيز : فھناك أمور مشتركة بين كلتا الطائفتين ، يتمثل في 

علي حب أھل البيت على وجه فيه غلو و انحراف ، و االھتمام 

دعاء الكثيرين أنھم من بالمقامات واألضرحة المنسوبة ألھل البيت  ، وإ

  .نسل النبي صلى هللا عليه وسلم 
  

و ھناك حقيقتان مھمتان في طبيعة العالقة بين الشيعة والصوفية 

  : ينبغي أخذھما في الحسبان 

  

أن الشيعة يزعمون أن كل الطرق الصوفية ھي  :الحقيقة األولي 

والسيطرة امتداد لھم في الباطن ، ولذلك فھم يحاولون احتواء ھذه الطرق 

  .عليھا بوسائل خفية 
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بريئة ] حتى اآلن[أن أغلب الطرق الصوفية  :الحقيقة الثانية 

إلى حد ما من مزاعم الشيعة حولھا ، إذ يزعمون محبة صحابة النبي 

رضوان هللا عليھم ( يته كما يزعمون محبة أھل ب) صلى هللا عليه وسلم (

لسنة في التفسير و كما يزعمون االعتماد على كتب أھل ا )أجمعين 

الحديث و العقيدة و الفقه ، لكن يناقض ذلك استغراقھم في تحريف القرآن 

عن معانيه بدعاويھم العريضة في التفسير الباطني اإلشاري الذي 

يضاھئون به الشيعة ، و جھلھم الصارخ بالسنة الصحيحة و باآلثار 

ر على األحاديث الثابتة عن الصحابة و السلف الصالح ، و اعتمادھم الكبي

و اآلثار و القصص الواھية و الموضوعة شأنھم في ذلك شأن الشيعة ، 

أيضا فوق ذلك يدعمون الشيعة في الباطن ، و  بعض الصوفيةلكن 

يعتمدون على بعض كتبھم المنسوبة ألھل البيت ، و القضية تحتاج إلى 

لقة دراسة علمية ميدانية متخصصة  تكشف التفاصيل و المالبسات المتع

  .بھذا الخصوص

  

   استغالل الشيعة لجماعة اإلخوان المسلمين:  العامل الثالث

  

فھذه الجماعة تقوم بنشاط ملحوظ يراه كل الناس لتحسين  

ال في [أھل السنة جماھير المسلمين وتجميل صورة الشيعة في أوساط 

تحت دعوى توحيد ] مصر وحدھا ولكن في كل أقطار العالم اإلسالمي
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وتجاوز خالفات الماضي وعدم إثارة الفرقة  )١(وجمع كلمتھم المسلمين 

ھم وذلك للوقوف صفا واحدا في وجه أعداء األمة كما ــوالفتنة بين

أحقادھم  كشف، وإذا وجدوا أحدا حذر الناس من الشيعة أو  )٢(يزعمون 

موه بأنه مثير للفتنة والفرقة بين ــالدينية ومكائدھم السياسية ، اتھ

ساليب األواتھموه بالعمالة ألمريكا وإسرائيل وغير ذلك من  المسلمين ،

  .ية التي تفتقر إلى الدقة و الموضوعية العلمية خطابال
  

و األھداف الحقيقية وراء ھذا التكاتف والتساند بين جماعة 

والجذور التاريخية لھذا األمر ، تحتاج إلي  والشيعة اإلخوان المسلمين

كز البحثية المتخصصة تكشف التفاصيل دراسات علمية جادة من المرا

المتعلقة بھذه القضية نظرا ألھميتھا وخطورتھا الشديدة ، خصوصا وقد 

في العراق والتي تتمثل في الحزب  اإلخوان المسلمينرأى الجميع حركة 

                                                 
و : "  ىعندما أمرنا باالجتماع و عدم التفرق ، في قوله تعالإن هللا عز وجل  - ١

أمرنا بأن ]  ١٠٣آية : سورة آل عمران " [ اعتصموا بحبل هللا جميعا و ال تفرقوا 

حقا كان ھذا ، كيفما اتفق  ال أن نجتمع أي اجتماع) حبل هللا ( نجتمع على الحق 

  .االجتماع أم باطال 
يا : " سبحانه  على المؤمنين ، فقال في مواجھة أعداء األمة باالعتمادإن هللا أمرنا  - ٢

يا أيھا النبي حرض المؤمنين على * بك هللا و من اتبعك من المؤمنين ـــأيھا النبي حس

و نھانا عن اتخاذ بطانة من المنافقين ، ]  ٦٥ – ٦٤ آية: سورة األنفال [ " . . . القتال 

يا أيھا الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال : "  سبحانه أو الركون إليھم ، فقال

قد بدت البغضاء من أفواھھم و ما تخفي صدورھم أكبر قد ودوا ما عنتم يألونكم خباال 

، و الشيعة قد ]  ١١٨آية  : سورة آل عمران [ " بينا لكم اآليات إن كنتم تعقلون 

ديھم افاضت البغضاء من أفواھھم فمألت آالف الصفحات من الكتب ، و فاضت من أي

  . من الدماء على امتداد تاريخ األمة و حتى اليوم  اسالت أنھارأف
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اإلسالمي العراقي قد وضعت يدھا في يد الشيعة ھناك ، ال في وجه 

  .، ولكن في يد أعداء األمة  أعداء األمة كما يزعم ھؤالء و ھؤالء

  

وجود موارد مالية ضخمة لدى الشيعة مخصصة  :العامل الرابع 
  لنشر هذا المذهب والترويج له 

  
من كتاب وصحفيين [وھم يغدقون األموال على فئات من أھل السنة  

إما لكسب والئھم وتحولھم ] ومفكرين وعلماء وحتى من جماھير الناس

  .لكسب تعاطفھم على األقل إلى ھذا المذھب ، وإما 

  

تكمن في أنھم يزعمون أن الغنائم التي  وقصة ھذه األموال

واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن  " : وردت في قول هللا تعالى 
 )١( "خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل 

] ھمجھة نظرمن و[ليست خاصة بغنائم الحرب فقط ، بل الغنائم في اآلية 

تشمل كل مال يكتسبه اإلنسان فيجب عليه إخراج الخمس منه ، ويسمونه 

غائبا عندھم وسوف ] الثاني عشر[ولما كان اإلمام األخير  خمس اإلمام ،

يعود في آخر الزمان ، فإن فقھائھم ومراجعھم الدينية قد أفتوھم بأنھم 

در ھذه الحصة تق(يقومون مقام اإلمام الغائب في حصته من ھذا الخمس 

 الخمسحتى يرجع ، وأنه يجب تسليم نصف ھذا ) بنصف ھذا الخمس

 المرجعيات الدينيةإليھم أو على األقل ال يصرف إال بمشورتھم ، فھذه 

بشكل مباشر  الخمسعندھم ھي التي تتصرف في حصة اإلمام من ھذا 

                                                 
 . ٤١آية :سورة األنفال   -  ١



٢٠ 

غير مباشر ، وھذا الجزء الضخم من األموال مخصص لإلنفاق على  أو

  .الحاقد  الفكرا من شأنه دعم ھذا كل م

  

   زواج المتعة :العامل الخامس 

  

أن يعاشر الرجل المرأة مدة محددة ،  على ] كما يزعمون[ وھو 

مبلغ محدد ، و ال يشترط فيه الشھود و ال اإلشھار، وليس فيه طالق بل 

ينتھي بانتھاء المدة المحددة ، وليس فيه ميراث بين كال الطرفين إذا مات 

  حدھما أثناء العقد أ
  

كانت مباحة في أول اإلسالم امتدادا المتعة ومن المعروف أن  

لما كان عليه العرب في الجاھلية حتى نھى اإلسالم عنھا في آخر األمر، 

وذلك من منطلق حكمة التشريع اإللھي والتي تقتضي التدرج في فطام 

رجل والمرأة الناس عن العادات واألخالق المذمومة في العالقة بين ال

شيئا فشيئا ، حتى استقرت على الزواج بصورته المعروفة التي توفي 

وتركنا عليھا ، تماما كما كان الحال ) صلى هللا عليه وسلم (رسول هللا 

  . والتدرج في تحريمھا الخمرمع 

  

، وأن الذي  حالالال زالت  المتعةلكن الشيعة يزعمون أن  

وون في فضلھا أحاديث كثيرة عن حرمھا ھو عمر بن الخطاب ، وھم ير

رء إلي ــأھل البيت تجعلھا من  األعمال الصالحات التي يتقرب بھا الم

  . هللا ، بل وتنفي وصف التدين عمن ينكرھا وال يعمل بھا 

  



٢١ 

وھم يستغلون الظروف االقتصادية التي يمر بھا الشباب المسلم 

ل بعض فئات السني والتي تؤدي إلي  تأخر سن الزواج ، وكذلك انحال

الطبقة الراقية في المجتمع ، ويحاولون استقطابھم لھذا المذھب الحاقد عن 

التي يلبسونھا ثوب الدين والعمل الصالح  الذي ينال  اإلباحيةطريق ھذه 

المرء الثواب الجزيل على فعله ، ومذھب كھذا من الممكن أن يجد رواجا 

، كفرصة  اط المنحلينكبيرا في أوساط الشباب الجاھل بدينه ، وفي أوس

  .   سانحة إلشباع الغريزة بھذه الوسيلة الداعرة وھم مرتاحوا الضمير 

     

  

للقضية الفلسطينية وذلك عن  استغالل الشيعة : العامل السادس  
  :ين طريق

  
قيادات بعض جماعات المقاومة احتوائھم أو شرائھم لذمم  : أوال

اقبون والمحللون في تغير ، والذي الحظه المر الفلسطينية الحاليين

سياسات ھذه الجماعات عن السابق ، والذي بدأت تظھر آثاره للناس 

العاديين فيما يشاھدونه اليوم على الساحة الفلسطينية ، وستكشف األيام 

القادمة المزيد من ھذا النفاق السياسي لھذه األطراف ، والمتاجرة بالدين 

  .خصية والوطن مثل من سبقھم ، لتحقيق مصالح ش

 

قيامھم عن طريق وسائل إعالمھم وبمعاونة وسائل  : ثانيا

والتي تلعب ھذا الدور بشكل غير مباشر إمعانا في [اإلعالم العالمية 

بواحدة من أكبر عمليات الخداع والتضليل السياسي ] التضليل والخداع

أظھرت الشيعة في صورة األبطال الفاتحين في العصر الحديث ، 



٢٢ 

، الذين يناضلون في سبيل إنقاذ شرف األمة ،  شرفاءوالمجاھدين ال

وسط ] إسرائيل[والذين حققوا النصر العظيم الغير مسبوق على أعداءھا 

 .        تخاذل وجبن اآلخرين 

  

وانخدعت قطاعات عريضة من جماھير المسلمين بھذه  

المسرحيات المحبوكة ، وغاب عنھم الوعي والعقل وسط الصخب 

مارسه وسائل اإلعالم ، ونسي الجميع الحقائق التاريخية والضجيج الذي ت

وھو أن ھناك تحالف استراتيجي والسياسية الواضحة وضوح الشمس ، 
يجعلھما ] سياسي وعسكري واقتصادي[الواليات المتحدة وإسرائيل  بين

 وأن الشيعةأشبه بالكيان الواحد ، وكل الناس في الدنيا تعرف ذلك ، 

دور المقاومة والبطولة في المسرح اللبناني الذين يقومون بأداء 

في المعتقدات الدينية واالستراتيجيات [ ھم نفس الشيعةاإلسرائيلي 

الذين يقومون بأداء دور المساندة والدعم والتأييد للواليات ] السياسية

في المسرح األمريكي العراقي ، ] الشيطان األكبر كما يزعمون[المتحدة 

عة ضد األبرياء من أھل السنة الذين يقاومون ويمارسون المذابح البش

من مرجعياتھم الدينية ، ونسي  واضحاالحتالل ، بتوجيه مباشر وتواطؤ 

أن لبنان كان فيھا في السابق مقاومة فلسطينية الجميع أيضا مع األيام 
، وأنھا قد قضي عليھا وطردت من لبنان بفضل تكاتف وتعاون حقيقية 

أثناء الحرب األھلية في لبنان ، ولم تستطع  نةإسرائيل والشيعة والموار

المسلح في الجنوب  حزب هللالغالبية عندنا أن تستوعب وتفھم أن وجود 

ھو أكبر ضمانة لعدم عودة مثل ھذه المقاومة الحقيقية إلى جنوب لبنان 

  مرة أخرى

  



٢٣ 

، تجعل الوعي يتسرب وب في الذاكرة ـنعاني من ثقيبدو أننا 

  . على السواءبالدين و السياسة  فيما يتعلق ،منھا 

   
  



٢٤ 

  
  

  
  القسم الثاني

الدراسة النصية



٢٥ 

عشر الذين يزعمون لهم الوصاية ى ثنفي األئمة اال غلو الشيعة
  )صلى الله عليه وسلم(علي الدين بعد النبي  

  

عند ) ھـ٤١٣المتوفى سنة (المفيد : يقول شيخ الشيعة وعالمتھم 

 و" : يل بين األئمة واألنبياء ـضلتفألة اـذكر أقوال أھل طائفته في مس
والنقل والفقه بالروايات ] يقصد طائفته[قال جمھور أھل اآلثار منھم 

يقصد علي بن أبي [ إنه: وطبقة من المتكلمين منھم وأصحاب الحجاج 

عليه السالم أفضل من كافة البشر سوى رسول هللا محمد بن  ]طالب
ھو الرأي الذي أخذ ھذا الشيخ ، و )١( " عبد هللا صلى هللا عليه وآله

  .  في تأييده وذكر األدلة عليه في كتابه ھذا  المفيد

  

ھذه المزاعم الزالوا يرددونھا في العصر الحديث ، فيقول  و

إن من ضروريات مذھبنا أن ألئمتنا مقاما ال " :  الخمينيآيتھم العظمى 
  )٢( "وال نبي مرسل  يبلغه ملك مقرب ،

  

المتوفى سنة (و ھو من كبار علمائھم  انيالنعميروي شيخھم  و

إن " : أنه قال ) وھو اإلمام السادس عندھم (عن جعفر الصادق ) ـھ٣٨٠
أنزل من السماء إلى كل إمام عھده وما يعمل به ،   –جل اسمه  –هللا 

                                                 
 الشيح المفيد ،  طبع: تأليف ، ١٩ تفضيل أمير المؤمنين عليه السالم ، ص: كتاب -١

  .ھجرية ١٤١٤دار المفيد ، بيروت ، الطبعة الثانية ، سنة 
د محمد : الخميني ، تقديم وتعليق : ، تأليف ٤٧الحكومة اإلسالمية ، ص : كتاب  -٢

األردن ، الطبعة األولى ، سنة  –أحمد الخطيب ، طبعة دار عمار للنشر ، عمان 

  .ميالدية  ١٩٨٨



٢٦ 

 التوجيه اإللھيومعنى ذلك أن  )١( "وعليه خاتم فيفضه ويعمل بما فيه 

وإنما ) صلى هللا عليه وسلم (  بعد النبي] ءمن وجھة نظر ھؤال[لم ينقطع 

من األنبياء عندھم ھو مستمر في األئمة من بعده الذين ھم أيضا أفضل 

  ) .صلى هللا عليه وسلم(اآلخرين إال النبي محمد 

  

) ـھ٤٦٠المتوفى سنة ( أبو جعفر الطوسييؤكد ذلك شيخھم  و 

الطائفة (الطائفة  والملقب عندھم بشيخ المعدودينوھو من أكبر علمائھم 

إن منا : يقول ] جعفر الصادق[ عن أبي عبد هللا ": فيروي )  الشيعية
 وإن منا لمن يؤتى في منامه] في القلب اإللھاميقصد [ لمن ينكت في قلبه

وإن منا لمن يسمع الصوت مثل صوت ] الصادقة في المنام الرؤيايقصد [
وإن منا ] رؤيتھم دون صوت المالئكة سماعيقصد [ السلسلة في الطست

ن يكون ھذا الذي ـــفم[ لمن تأتيه صورة أعظم من جبرائيل وميكائيل

   )٢( "!!] الئكة ؟؟؟؟؟ــــــأعظم من الم توجيـــھات اإللھـــيةيأتي بال

  

محمد بن شھرآشوب المازندراني يروي أيضا شيخھم  و
وھو من كبار علمائھم ، عن جعفر الصادق ) ھجرية٥٨٨المتوفى سنة (

وهللا لقد أعطينا علم األولين واآلخرين ، فقال له رجل من " : نه قال أ
جعلت فداك ، أعندكم علم الغيب ؟  ]أصحاب جعفر الصادق[ أصحابه

ال وأرحام ــــالب  الرجــــويحك ، إني ألعلم ما في أص: له  الــفق

                                                 
يخ  النعماني ، منشورات دار أنوار الھدى ، الش: ، تأليف  ٦٢الغيبة ، ص : كتاب  -  ١

  . ھجرية١٤٢٢إيران ، الطبعة األولى ، سنة –قم 
بعة دار الثقافة ، ــشيخ الطائفة الطوسي ،  ط: تأليف  ، ٤٠٨، ص  األمالي :كتاب  -  ٢

  .ھجرية ١٤١٤إيران ، سنة  –قم 



٢٧ 

وھذا نموذج واحد من مئات النماذج التي تمتلئ بھا كتبھم  )١(  "النساء 

  .لغيب على ااألئمة عندھم  إطالعالتي تؤكد و

   

توفي منذ عھد قريب سنة (محمد الحسين المظفر يقول شيخھم و 

العلم بالساعة ، :  إن الكالم في علم اإلمام يشمل " ) :  ھجرية ١٣٨١
وغيرھا ، مما ] يقصد مواقيت الوفاة لكل إنسان[واآلجال ، والمنايا 

إن هللا عنده : ي يجمعھا قوله جل شأنه والت، ظاھره استئثاره به تعالى 
علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في األرحام وما تدري نفس ماذا 

 ألن النصوص الخاصة.  تكسب غدا و ما تدري نفس بأي أرض تموت 

صريحة في أن هللا تعالى ] يقصد األحاديث التي افتروھا على أھل البيت[
ذا الكالم أنه يريد أن يقول ھو ومعنى ھ)  ٢( "أطلعھم على ھذا العلم 

ة ال يعلمون ھذا الغيب الواسع بأنفسھم  ، ـــــإن األئم: وأھل طائفته 

ولكن هللا ھو الذي يعلمھم ويطلعھم ، وھذا بالطبع منتھى الجرأة واالفتراء 

  .، و التالعب بالدين على هللا وعلى أھل البيت 

وفي )  يه وسلمصلى الله عل(افتراءات الشيعة على صحابة النبي 
  )رضوان الله عليهما(مقدمتهم أبو بكر وعمر 

  

 توفي( الكلينييروي أكبر علماء الشيعة في علم الحديث 

محمد  (الم عن أحد الرواة عن أبي جعفر ـالذي يلقبونه بثقة اإلس) ھـ٣٢٩

                                                 
راني ، مطبعة المازند: ، تأليف  ٢٥٠، ص  ٤مناقب آل أبي طالب ، جزء : كتاب  - ١

 .ھجرية  ١٣٧٩إيران ، سنة  –مؤسسة العالمة ، قم 
،  ١٣ -١٢محمد الحسين المظفر ، ص : علم اإلمام عليه السالم ، تأليف : كتاب  -  ٢

 . ھجرية  ١٤٠٢مطبعة الزھراء ، بيروت ، الطبعة الثانية ، سنة 



٢٨ 

كان الناس أھل ردة بعد النبي " : أنه قال  )الباقر اإلمام الخامس عندھم 
المقداد بن : وسلم إال ثالثة نفر فقلت ومن الثالثة فقال  صلى هللا عليه

وبذلك فقد حولوا   )١( "األسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي 

الذين حاربوا المرتدين والكافرين ) صلى هللا عليه وسلم(صحابة النبي 

إلى مرتدين جميعا إال ثالثة فقط ، ألنھم يزعمون أن ھؤالء ھم من أمثال

  . بالخالفة ) رضوان هللا عليه( م يبادروا ببيعة أبي بكر الصديقالثالثة ل

  

عن فروة عن أبي " : في كتابه فيقول  الكلينييروي أيضا  و
يقصد أبا بكر [قال ذاكرته شيئا من أمرھما ] يقصد محمد الباقر[جعفر 

فقال ضربوكم على دم عثمان ثمانين سنة وھم يعلمون أنه كان ] وعمر 
وھم يطلقون على أبي بكر وعمر  )٢( "ذكرتم صنميھم  ظالما فكيف إذا

  اسم صنمي قريش) رضوان هللا عليھما(

  

المجلسي قد ذكر شيخھم في علم الحديث الذي يلقبونه بالعالمة  و
رضوان هللا (دعاء نسبه إلي علي بن أبي طالب ) ـھ١١١٠المتوفى سنة (

 جبتيھا و و يشاللھم العن صنمي قر " :أنه كان يقنت به فيقول )  عليه
المقصود [وابنتيھا ] المقصود بھما أبو بكر وعمر[إفكيھا  طاغوتيھا و

اللذين خالفا أمرك ،  وأنكرا وحيك ، وجحدا ] بھما عائشة وحفصة 
ويستمر ھذا " إنعامك ، وعصيا رسولك ، وقلبا دينك ، وحرفا كتابك 

العنھما  اللھم" : الدعاء الطويل جدا على نفس ھذا النمط إلى أن يقول 

                                                 
بعة دار الكتب الكليني ، ط: ، تأليف  ٢٤٥الكافي ، الجزء الثامن ، ص : كتاب  - ١

  . ھجرية ١٣٦٥اإلسالمية ، طھران ، سنة 
  . ١٨٩، ص  المرجع السابق ، نفس الجزء - ٢



٢٩ 

في مكنون السر وظاھر العالنية ، لعنا كثيرا دائبا أبدا دائما سرمدا ، ال 
يقصد يبدأ وإذا [ انقطاع ألمده وال نفاذ لعدده يغدوا أوله واليروح آخره

لھم وألعوانھم وأنصارھم ومحبيھم ومواليھم والمسلمين ] بدأ ال ينتھي
ثم  ،ننا نحب الصحابة وھذا الكالم يشملنا أل، " لھم والمائلين إليھم  

اللھم عذبھم عذابا يستغيث منه أھل النار آمين رب  ": يضيف فيقول 
  )١( "العالمين 

  

بما اليدع مجاال للشك أن المقصود بصنمي  المجلسييبين  و

" وقلبا دينك " بارة ـــقريش ھما أبو بكر وعمر فيقول عند شرحه لع
الدين فھو إشارة إلي ما وأما قلبھما " : الواردة في الدعاء السابق 

  . )٢( "غيراه من دين هللا كتحريم عمر المتعتين وغير ذلك 

  

و كتابه الذي شحنه بھذه األحقاد ، و  المجلسيو قبل أن أترك 

الدكتور بحار األنوار ، أتوقف للتعليق على حديث أدلى به : ھو كتاب 
ء بين لمجلة أكتوبر المصرية ، حول حقيقة العدا علي جمعة مفتي مصر

 –كان وزيرا و  –بحار األنوار ألفه المجلسي " : فيه السنة و الشيعة ، قال 
نريد أن : و قد جمع الكّتاب الكثيرين الذين يعملون لديه ، و قال لھم 
و نفذوا ما .  نجمع الغث و السمين من روايات ما بين األرض و السماء

يجمعون له طلب ، و كانت لديه مكتبة ضخمة و جعل العاملين لديه 
مجلدا ، و الغرض  ٢٥بحار األنوار ، فلما طبع في العجم قديما طبع في 

                                                 
المجلسي ، طبعة : ، تأليف  ٢٦١ – ٢٦٠، ص ٨٢جزء بحار األنوار ، : كتاب   -١

 . م١٩٨٣ -ـ ھ١٤٠٣سنة الطبعة الثانية المصححة ، ، مؤسسة الوفاء ، بيروت 
  .  ٢٦٣جزء ، ص المرجع السابق ، نفس ال -٢



٣٠ 

من ھذا الكتاب عرضا أكاديميا في جمع كل المرويات في كل الكتب ، و 
لھذا فإن البعض كان يقرأ في بحار األنوار و يعتقد أن ھذا عقيدة 

ن و لكالشيعة و يرفض التعاون معھم ، و ھذا ليس منھجا علميا ، 
، و لكنه في الحقيقة مسألة الموجود في بحار األنوار ال يقره الشيعة 

و حين جاءوا يطبعون الكتاب حذفوا مسألة سب أكاديمية فقط ، 
الصحابة ، و قالوا نحن كنا نسب الصحابة بالفعل ، و لكننا غيرنا 
منھجنا ، و ھذا التغيير جاء من فتح باب الحوار ، و لھذا حذفوا 

، خمسة مجلدات كانت تحوي سب الصحابة  ٣٣إلى  ٩٢األجزاء من 
   )١( "يجعل ھناك فجوة بينھم و بين األمة اإلسالمية 

  

  : و هذا الكالم يحوي قدرا كبيرا من المغالطات 

  

نريد أن نجمع : على اإلطالق لتالمذته  المجلسيلم يقل  :فأوال 
ي بل ذكر ف.  الغث و السمين من روايات ما بين األرض و السماء

بب تأليفه له و عن منھجه في ھذا ــــمقدمة كتابه بحار األنوار عن س

تتبعت ،  بالكتب المتداولة المشھورةثم بعد اإلحاطة " : التأليف ، فقال 
فطفقت أسأل عنھا في شرق البالد و . . . . األصول المعتبرة المھجورة 

لبالد و لقد ساعدني على ذلك جماعة ممن ضربوا في ا. . . . . غربھا 
لتحصيلھا ، و طلبوھا في األصقاع و األقطار طلبا حثيثا ، اجتمع عندي 

                                                 
م ، ٢٠٠٦أكتوبر  ١، األحد  ١٥٦٢، العدد  ٣٢مجلة أكتوبر المصرية ، ص  -  ١

 .حوار أجراه معه الكاتب محمود فوزي 



٣١ 

األصول المعتبرة التي كان عليھا معول العلماء في بفضل ربي كثير من 
   )١( "األعصار الماضية ، و إليھا رجوع األفاضل في القرون الخالية 

  

الكتب األساسية المعتبرة المعتمد : جمع في كتابه  فالمجلسي

عليھا عند علماء الشيعة ، و أحيا ما كان مھجورا منھا بفعل اإلھمال و 

فضيلة عوامل الزمان ، و لم يقل بأنه سيجمع الغث و السمين كما ذكر 
  .مفتي مصر 

  

عند علماء الشيعة ، فأدع  المجلسيو أما عن مكانة كتاب 

و الحديث عنھا لواحد من مصنفي الشيعة الكبار عن الكتب و المؤلفات ، 

آقا برزك ، يقول عالمة الشيعة المعاصر  مفتي مصرلفضيلة ليس 
ھو " : بحار األنوار  المجلسيعن كتاب ) ھـ ١٣٨٩توفي (  الطھراني

الجامع الذي لم يكتب قبله و ال بعده جامع مثله ؛ الشتماله مع جمع 
تحقيقات دقيقة ، و بيانات و شروح لھا غالبا ، ال توجد في  األخبار على

  )٢( "و ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء  غيره ،

  

ليس  للمجلسيأن سب الصحابة في كتاب بحار األنوار  :ثانيا 

قاصرا على األجزاء الخمسة التي ادعى الشيعة لفضيلة المفتي أنھم 

حذفوھا ؛ لكونھا تتضمن سبا و تجريحا للصحابة ؛ و حرصا منھم على 

ل في ثنايا ھذا الكتاب الوحدة مع بقية المسلمين ، فسب الصحابة يتخل

                                                 
 . ٤ – ٣، ص  ١بحار األنوار ، جزء  - ١
آقا برزك : ، تأليف  ١٦، ص  ٣الذريعة إلى تصانيف الشيعة ، جزء : كتاب  -  ٢

 .وت الطھراني ، دار األضواء ، بير



٣٢ 

، و دعاء صنمي قريش الذي نقلته عن ھذا الكتاب قبل  ١١٠بمجلداته 

 -ھـ ١٤٠٣من طبعة بيروت الصادرة سنة  ٨٢قليل ، يقع في الجزء 

  . ٣٣إلى  ٢٩م ، و ليس في المجلدات الخمس المزعومة من ١٩٨٣

  

صحيح أن كتاب بحار األنوار طبع قديما في بالد العجم  :ثالثا 

) مجلد  ٢٦ثم تم قسمة أحد مجلداته إلى قسمين فصار ( مجلد  ٢٥في 

، ثم أعيدت طباعته في بالد العـــــــــرب  مفتي مصرلة ــــفضيكما ذكر 

مجلد عدة مرات ، و الطبعة التي رجعت إليھا في  ١١٠في ) بيروت ( 

ھذا البحث و ھي الطبعة الثانية الصادرة عن مؤسسة الوفاء ببيروت سنة 

 ٢٩م ، تخلو حقيقة من المجلدات الخمس المذكورة من ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣

، باعتبارھا صادرة عن مؤسسة الوفاء ، لكن قامت دار الرضا  ٣٣إلى 

م ، بطبع األجزاء ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣ببيروت في نفس التوقيت سنة 

، و قامت دار إحياء التراث العربي ببيروت  ٣١إلى  ٢٩الثالثة من 

، و فوق ذلك تم نشر ھذه األجزاء  ٣٣و  ٣٢متبقيين بطباعة الجزئين ال

الخمسة مع بقية األجزاء التي أصدرتھا مؤسسة الوفاء ضمن الموسوعة 

تي صدر و ال. الشيعية اإللكترونية التي تعرف باسم مكتبة أھل البيت 

مركز المعجم : م ، عن ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦اإلصدار األول منھا سنة 

ق السيد الكلبايكاني ، و مركز المصطفى الفقھي برعاية المرجع الساب

  . للدراسات برعاية المرجع الحالي آية هللا السيستاني 

  

و فوق ذلك فإن ما تضمنته ھذه األجزاء الخمسة من تجريح 

عن كتب أئمة الشيعة المعتبرة السابقة  المجلسيللصحابة ، ھو مما نقله 

ففي الجزء : ل عليه ، كما ذكر في مقدمة كتابه ، و على سبيل المثا



٣٣ 

في  الكلينيرواية ،  أوردھا  المجلسيالثالثين من بحار األنوار نقل 

ربنا : في قوله تعالى " ) جعفر الصادق ( كتابه الكافي عن أبي عبد هللا 
أرنا اللذين أضالنا من الجن و اإلنس نجعلھما تحت أقدامنا ليكونا من 

 . ماــھ: ) فر الصادق جع(  الـــق]  ٢٩آية : سورة فصلت [فلين ـــاألس
]  يقصد عمر [  النــــو كان ف: ثم قال ] بكر و عمر  اد أبـــيقص[ 

إن المراد " : على ھذه الرواية فيقول  المجلسي، ثم يعلق  )١( "شيطانا 
بفالن عمر ، أي الجن المذكور في اآلية ، و إنما كنى به عنه ؛ ألنه 

، أو ألنه كان  )٢(نه ولد زنا إما ألنه كان شرك شيطان لكو: كان شيطانا 
السيد شرف الدين ، و يفسر  )٣( "في المكر و الخديعة كالشيطان 

اآلية السابقة على ) من علمائھم في القرن العاشر الھجري (  األستراباذي

  )٤(نفس ھذا المنھج الكذوب الضال 

  

فلو افترضنا أن الشيعة قاموا بحذف بعض المجلدات من بعض 

ر األنوار ، فھل يا ترى قاموا بحذف المصادر التي نقل طبعات كتاب بحا

  .عنھا 

                                                 
، و ھذا الجزء طبعة دار الرضا ، بيروت ،  ٢٧٠، ص  ٣٠بحار األنوار ، جزء  - ١

و قد نقل المجلسي ھذه الرواية عن كتاب الكافي للكليني ، . م ١٩٨٣ - ھـ ١٤٠٣سنة 

 .  ٣٣٤، ص  ٨جزء 
و  –رضي هللا عنه  –سيأتي بعد قليل تفاصيل افترائھم على أمير المؤمنين عمر  -  ٢

 .ابن زنا زعمھم أنه 
 . ٢٧٠، ص  ٣٠بحار األنوار ، جزء  - ٣
السيد شرف : ، تأليف  ٥٢٣ – ٥٢٢تأويل اآليات الظاھرة ، ص : كتاب : راجع  -  ٤

اعة المدرسين في الحوزة الدين األستراباذي ، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجم

  .ھـ ١٤٠٩الطبعة األولى ، سنة  إيران ، –العلمية ، قم 



٣٤ 

  

، و  للمجلسيإن ھذا االستطراد حول قضية كتاب بحار األنوار 

حوله ، أردت أن أبين به للقارئ المتخصص و  مفتي مصرفضيلة كالم 

العادي ، مدى الخبث و الدھاء الذي يتعامل به الشيعة معنا ، و مدى 

مقنا في دراسة مصادر الشيعة األساسية ، و التي حسن نيتنا و عدم تع

  .الشيعة  شيوخإلينا  يلقيهتجعلنا نسلم بكل ما 

  

كتاب تقوم دار نشر بطبعه ناقصا ، تحت : إنھا خديعة مضحكة 

زعم أنھم حذفوا األجزاء التي تتضمن سب الصحابة منه ؛ رغبة في 

ر نشر أخرى التقارب و فتح صفحة جديدة ، و تقوم في نفس التوقيت دو

تابعة لھم بنشر األجزاء المحذوفة ، بينما سب الصحابة يسرح في طول 

الكتاب و عرضه بكل أجزائه ، و يسرح أيضا في كل الكتابات التي نقل 

ھذا الكتاب عنھا ، و يسرح أيضا في غيرھا ، و كل ذلك يطبع و يقرأ 

عندھم صباح مساء ، ثم نقوم بتصديق أنھم كفوا و رجعوا عن سب 

  .الصحابة 

  

إنه ينبغي علينا أن نقرأ التراث الشيعي بعمق على نحو مستقل ، 

و أال نضع أنفسنا تحت الوصاية لتوجيھات المرجعيات الشيعية ، و 

  .التصديق دون نقد و تمحيص لكل ما يلقونه إلينا 

  

فضيلة و من ضمن األمور المثيرة للدھشة و التعجب في حوار 
رة ، ما ذكره في إجابته حول سؤال عن مع المجلة المذكومفتي مصر 

أبي السبب الحقيقي للخالف بين السنة و الشيعة ، حيث قال فيه عن بيعة 



٣٥ 

و الجميع وافق باإلجماع ، و في النھاية بايع " : بالخالفة  بكر الصديق
. أنه قيل إن عليا كان أولى : علي و أصحابه أبا بكر ، لكن حدث شيء 

الصالة و السالم ذكر فضائله فأطنب فيه ، بل لماذا ؟ ألن الرسول عليه 
في . فضائل الصحابة : إن اإلمام أحمد بن حنبل كتب مجلدين بعنوان 

حوالي ألف صفحة ، و كانت ثالثة أرباع المجلدات لسيدنا علي ، و 
الباقي لكل الصحابة ، و من ھنا بدأ التشيع ، لكنه تشيع سني إن جاز 

  )١(" ھذا التعبير ، تشيع نظيف 

  

حول التشيع  فضيلة مفتي مصرو سوف أدع التعليق حول كالم 

السني أو النظيف فھذا رأي يخصه ، لكن الذي استوقفني استشھاده بأن 

النبي قد أطنب في ذكر فضائل سيدنا علي دون غيره من الصحابة ، 

بكتاب متداول مشھور إلمام من أكابر أئمة أھل السنة ، و ھو كتاب 

، و الكتاب في طبعته المحققة يقع  أحمد بن حنبلمام فضائل الصحابة لإل

حديثا تقريبا و ھو  ١٩٦٢بالفعل في حوالي ألف صفحة و يتضمن 

مجلدان ، لكن فضائل سيدنا علي ليست ثالثة أرباع المجلدين و الربع 

، بل جاءت فضائل  فضيلة مفتي مصرالباقي لجميع الصحابة كما قال 

صفحة و ھي  ١٧٩في حوالي  –عليه رضوان هللا  – أبي بكر الصديق

 طابـــر بن الخـــعمائل ـــاءت فضــحديثا تقريبا ، و ج ٢٧٦من ـــتتض

 ٤١٨صفحة و ھي تتضمن  ٢٠٤في حوالي  –رضوان هللا عليه  –

  –رضوان هللا عليه  – عثمان بن عفانحديثا تقريبا ، و جاءت فضائل 

، و جاءت  حديثا تقريبا ١٥٩صفحة و ھي تتضمن  ٨٠في حوالي 

 ١٩٩في حوالي  –رضوان هللا عليه  – علي بن أبي طالبفضائل 

                                                 
 . م  ٢٠٠٦أكتوبر  ١، األحد  ١٥٦٢، العدد رقم  ٣٢كتوبر المصرية ، ص مجلة أ - ١



٣٦ 

بقية حديثا تقريبا ، و جاءت فضائل  ٣٧٠صفحة و ھي تتضمن 
صفحة و ھي تتضمن  ٢٦٣في حوالي   –رضوان هللا عليھم  – الصحابة

 –رضوان هللا عليه  – علي بن أبي طالبحديثا تقريبا ، ففضائل  ٧١٤

لصفحات أو من حيث عدد األحاديث تشغل خمس سواء من حيث عدد ا

، و فضائل  فضيلة مفتي مصرالكتاب تقريبا ال ثالثة أرباعه كما قال 

علي بن أبي المذكورة في ھذا الكتاب تزيد على فضائل عمر بن الخطاب 
سواء في عدد الصفحات أو في عدد  –رضوان هللا عليھما  – طالب

  )١(األحاديث 

  

فضيلة و كتابه ، و كالم  المجلسيحول بعد ھذا االستطراد  و
،  أحمد بن حنبلعنه و عن كتاب فضائل الصحابة لإلمام  مفتي مصر

بذلك بل  الشيعةلم يكتف نعود إلى بقية مفتريات الشيعة حول الصحابة ، ف

اتھموا الصحابة في أعراضھم وافتروا عليھم اإلفك الذي يعف القلم عن 

نكشف مدى اإلسفاف الذي وصلوا يكتابته لكننا مضطرون لذكره حتى 

  .   إليه

  

وھو من كبار ) ـھ٨٠٤المتوفى سنة ( النباطييروي شيخھم 

ن صھاك جارية إ" : فيقول  )٢( واحد من كبار رواتھمعلمائھم عن 

                                                 
د : قيق ـأحمد بن حنبل ، تح: حابة ، لإلمام ــــائل الصـــفض: راجع في ذلك كتاب  -  ١

 -ھـ ١٤٠٣وصي هللا محمد عباس ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة األولى ، سنة 

 .حديثا  ١٩٦٢صفحة و  ٩٩٠تضمنان م ، و ھذه الطبعة تقع في مجلدين ي١٩٨٣
أنه روى ھذه الرواية عن ھشام بن محمد بن السائب  النباطيالعجيب من أمر ھذا  - ٢

الكلبي ، و زعم أنه من رواة أھل السنة و رجالھم ، بينما الحقيقة أن علماء أھل السنة 
م بن محمد ھشا" :  اإلمام الحافظ ابن حجراتھموه بالكذب و الغلو في التشيع ، يقول 



٣٧ 

فضلة بن ھاشم  ] أي زنى بھا [حبشية لھاشم بن عبد مناف ، وقع عليھا 
على ھذه  النباطي علقثم ي" دت جد عمر ــــوعبد العزى بن رباح ، فول

فلينظر عقالء األنام ھل يقدم من ھذه أحواله على بني " : الرواية فيقول 
يقصد علي بن أبي [ ھاشم  الكرام ذوي األحالم في الجاھلية واإلسالم

من ولد الزنا وخبيث ] أي ال عجب [ والغرو] طالب ألنه من بني ھاشم
ر عليه السالم في األصل أن يجترئ على اإلسالم فقد روي عن الباق

نزلتا . توي الخبيث والطيب ، الخبيثات للخبيثين ــيس ال: قوله تعالى 
  ) ١( "فيه 

  

يمكن أن يقول محمد الباقر ھذا الكالم عن عمر بن  وبالطبع ال

صلى هللا عليه (النبي  ھو ألن جد الباقر و) رضوان هللا عليه(الخطاب 

، ولو كان عمر وابنته  قد تزوج أم المؤمنين حفصة ابنة عمر) وسلم

ات للخبيثين والطيبات ـــألن الخبيث خبيثين لما تزوجھا رسول هللا ؛

                                                                                                           
 النســــــابة] يقصد له كتابات عن التاريخ [  بن السائب الكلبي أبو المنذر ، األخباري

وصف اإلمام ابن حجر له بالعالمة ال ينفي [  العالمة] يقصد له كتابات عن األنساب [ 
عنه كونه كذابا كما سيأتي بعد قليل فقد يكون المرء ذا علم في بعض الجوانب و لكنه 

إنما كان صاحب سمر و نسب ما : قال أحمد بن حنبل . . . . ] يوثق برواياته كذاب ال
و أنه يخترع  ليس لھا قيمة علميةياته اأن رو يقصد[ أن أحدا يحدث عنه  ظننت

متروك ، : و قال الدارقطني و غيره  ]لناس للتسامر و التسلية القصص و الحكايات ل
 لسان: كتاب .  "ليس بثقة ] ي التشيع يقصد مغالي ف[  رافضي: و قال ابن عساكر 

اإلمام الحافظ أحمد بن علي ابن حجر : ، تأليف  ١٩٦، ص  ٦الميزان ، جزء 
العسقالني ، تحقيق دائرة المعارف النظامية بالھند ، نشر مؤسسة األعلمي ببيروت ، 

لرواة بينما ترجم له كبير علماء الشيعة في ا.  م ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الطبعة الثالثة ، سنة 
ھشام بن " : فقال ) ھـ ٤٥٠المتوفى سنة (  الشيخ أحمد بن علي النجاشي: والرجال 

يقصد العالم بأنساب [  كلب بن وبرة ، أبو المنذر ، الناسب بن. . . . محمد بن السائب 
المشھور بالفضل و العلم ، و كان ] يقصد العالم بالتاريخ [  العالم باأليام] الناس 

،  ٤٣٤رجال النجاشي ، ص : كتاب .  " ]أي على مذھب الشيعة [ يختص بمذھبنا 
 ھـ ١٤٠٧المي ، قم ، إيران ، سنة أحمد بن علي النجاشي ، مؤسسة النشر اإلس: تأليف 

النباطي ، طبعة المكتبة : ، تأليف  ٢٨، ص  ٣الصراط المستقيم ، جزء : كتاب  - ١
 .ھجرية ١٣٨٤العراق ، سنة  –الحيدرية ، النجف 



٣٨ 

ھر الخلق وأطيبھم وليس ـأط) صلى هللا عليه وسلم(والنبي  للطيبين ،

أراد أن يستدل بآية يطعن بھا في عمر النباطي الشيعي ھذا خبيثا ، إن 

   .) صلى هللا عليه وسلم ( فطعن في رسول هللا 

  

فلم يسلم من )  رضوان هللا عليه(أما عن عثمان بن عفان 

رضوان (حيث يروي عن أمثاله ويفتري على عثمان  النباطيافتراءات 

] أي يقام عليھا حد الزنا[إنه أٌتَِى بالمرأة لتحد " : فيقول )  هللا عليه

كان " : قول ـــــويروي أيضا في "ھا ــثم أمر برجم] أي زنا بھا[ فقاربھا
وكان ] أي شاذ جنسيا يفعل به الفاحشة [ ب به ويتخنثعَ لْ ثمان ممن يُ ع

نفسه إذا كان عثمان كما يزعم  النباطيولم يسأل ھذا  )١(" يضرب بالدف 

 ؟ابنتيه الواحدة بعد األخرى ) صلى هللا عليه وسلم(فلم زوجه رسول هللا 

ليست  أو ؟وھل كان رسول هللا يزوج بناته من الزناة والشاذين جنسيا 

إن سب  ؟بنتي الرسول الذين تزوجھما عثمان من أھل البيت أيضا ا

ھو وسيلة للطعن في  – كما قلت سابقا – وطعن الشيعة في الصحابة

  .النبي وأھل بيته واإلسالم كله ، لكن بشكل غير مباشر 

  

أيضا أن يكفر الشيخين أبا بكر وعمر ،  النباطيال ينسى  و

] اإلمام الرابع عندھم[ائال سأل زين العابدين أن  س" :  أمثالهفيروي عن 

ھما أبو بكر خليفة المسلمين األول وعمر خليفة [عن األول والثاني 

عليھما لعائن هللا كلھا ، كانا وهللا كافرين : فقال ] المسلمين الثاني

                                                 
 . ٣٠ ، ص نفس الجزءالمرجع السابق ،  - ١



٣٩ 

ھو [  يويروي أيضا عن الحسن العسكر،  )١( "مشركين با العظيم 

  .  )٢( "أنه جعل موت عمر يوم عيد  "]  الشيعةاإلمام الحادي عشر عند 

  

هللا  ثم ھداهعلماء الشيعة  كان من[ السيد حسين الموسوييقول 

] : بب ذلكـــأسرارھم ، فقتلوه بسكشف فيه  ثم للتاريخ ، : وألف كتابه 

واعلم أن في مدينة كاشان اإليرانية في منطقة تسمى باغي فين ،  "
فيه قبر وھمي ألبي لؤلؤة ، المجھول مشھدا على غرار الجندي 

المجوسي قاتل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ، حيث أطلقوا عليه ما 
مرقد بابا شجاع الدين ، وبابا شجاع الدين ھو لقب : معناه بالعربية 

أطلقوه علي أبي لؤلؤة لقتله عمر بن الخطاب ، وقد كتب علي جدران 
بر  مرك بر عمر ، مرككر ، مرك بر أبو ب :ھذا المشھد بالفارسي 

الموت ألبي بكر ، الموت لعمر ، الموت : ومعناه بالعربية . عثمان 
وھذا المشھد يزار من قبل اإليرانيين ، وتلقى فيه األموال . لعثمان 

  )٣( " والتبرعات  وقد رأيت ھذا المشھد بنفسي

  

وھناك أيضا [كل ذلك يكشف الجذور المجوسية خلف التشيع  و

وأن أھل البيت ليسوا إال ] ى لكن أبرزھا العنصر المجوسيجذور أخر

  . الحاقدون ستارا  توارى خلفه ھؤالء 

  

                                                 
 .  ٢٩ص ،  نفس الجزءالمرجع السابق ،   -١
 .  نفس الصفحة،  نفس الجزءالمرجع السابق ،   - ٢
دار : حسين الموسوي ،  طبعة / السيد : تأليف  ، ٨٨ ثم للتاريخ ، ص : كتاب  - ٣

 .دار اإليمان ، مصر  –القمة 



٤٠ 

حسين عبد الصمد و يأتي عالمھم الفقيه المحدث األديب ، الشيخ 
كان معاوية " : فيقول أمثاله فيروي عن ) ھـ ٩٨٤توفي سنة (  العاملي
لعمارة بن الوليد ، و ] يقصد من زنا أربعة رجال بأمه [ عة نفر ـــألرب

لمسافر بن أبي عمر ، و ألبي سفيان ، و لرجل سماه ، و كانت أمه ھند 
و كان أحب الرجال إليھا ] يقصد ذات ھياج و شھوة [ من المغتلمات 

السودان ، و كانت إذا ولدت أسود قتله ، و حمامة جدة معاوية كانت 
يأتي شيخ معاصر من ، و  )١( "من ذوات الرايات أي الغايات في الزنا 

ليكرر نفس ھذا القذف و  أبو الفضل حافظيان البابليشيوخھم و ھو 

  . )٢(أعوام فقط  خمسةالبھتان ، في كتاب صدر منذ 

  

كذلك ، و إذا  –رضي هللا عنه  –أتساءل إذا كان معاوية  أناو  

ديوثا على  ھذا النحو الذي  –رضي هللا عنه  –كان أبوه أبو سفيان 

أن  –صلى هللا عليه و سلم  –شيعة ، فكيف رضي رسول هللا يفتريه ال

و لو كانت من أم أخرى غير أم ( يتزوج بنت أبي سفيان و أخت معاوية 

و ھي أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان ، و ھل كان رسول ) معاوية 

  .يصاھر أوالد الزنا و الديوثين  –صلى هللا عليه و سلم  –هللا 

  

                                                 
حسين عبد الصمد : ، تأليف  ٧٨أصول األخبار ، ص وصول األخيار إلى : كتاب  - ١

العاملي ، تحقيق السيد عبد اللطيف الكوھكمري ، مجمع الذخائر اإلسالمية ، قم ، 

 .ھـ  ١٤٠١إيران ، سنة 
أبو : ، تأليف  ٣٨٣، ص  ١رسائل في دراية الحديث ، جزء : كتاب : راجع  - ٢

إيران ، الطبعة األولى ،  –النشر ، قم  دار الحديث للطباعة والفضل حافظيان البابلي ، 

 . ھـ  ١٤٢٤سنة 



٤١ 

أن تنال نفس االتھامات الجنسية أصھار رسول  أليس من الغريب

رضوان هللا عليھم  –عمر و عثمان و معاوية : هللا صلى هللا عليه و سلم 

صاحبه  معو تنال أيضا زوجته عائشة بنت أبي بكر الصديق  –أجمعين 

بعد قليل في كما سيأتي  –طلحة بن عبيد هللا أحد العشرة المبشرين بالجنة 

الشيعة على  أليس من الغريب أن يطلعو  –ھذا البحث  العنوان التالي من

و ال يطلع عليھا رسول هللا المؤيد من السماء ؟ أم  ؟كل ھذه التفاصيل 

و أليس من   ؟ر نفس القصة رغم تكرالم يھتم باألمر ثم تراه اطلع عليھا 

زواج المتعة إلى يومنا الغريب أن تصدر ھذه االتھامات ممن يستحلون 

من اختلقوا ھذه  يبدو أنيحيط به من فوضى جنسية ؟ ھذا بكل ما 

  عندھم شيء من العقل ، و كان عندھم الكثير من الحقد األكاذيب لم يكن 

  

: حيث قال  الخمينينختم ھذا العنوان بما افتراه  آيتھم العظمى  و

وما قاما به من ] يقصد أبا بكر و عمر[ إننا ھنا ال شأن  لنا بالشيخين" 
آن ، ومن تالعب بأحكام اإلله ، و ما حلاله و حرماه من مخالفات للقر

عندھما و ما مارساه من ظلم ضد فاطمة ابنة النبي صلى هللا عليه 
 )١( "وسلم وضد أوالده ، ولكننا نشير إلي جھلھما بأحكام اإلله والدين 

وإن مثل ھؤالء األفراد الجھال الحمقى واألفاقون : "ويقول أيضا عنھما 
غير جديرين بأن يكونوا في موقع اإلمامة وأن يكونوا  والجائرون ،

  )٢( "ضمن أولي األمر 

  

                                                 
أحمد  د: تقديم وتعليق  ، ١٢٦ الخميني ، ص: كشف األسرار ، تأليف : كتاب  -  ١

 .األردن ، الطبعة الثانية  –علي الخطيب ، طبعة  دار عمار للنشر والتوزيع ، عمان 
 .  ١٢٧المرجع السابق ، ص  - ٢



٤٢ 

الذي كان يفتي بصحة زواج المتعة  بالفتاة الصغيرة  الخميني و

وھذه [حتى ولو كانت رضيعة  مادام لم يدخل عضوه الذكري فيھا 

سيأتي ذكر ذلك [ذلك  عنه أنه فعل ُيْحَكىوالذي ] الفتوى موجودة في كتبه

يبدو أنه  يرى نفسه ]  التفصيل عند الحديث عن زواج المتعة عند الشيعةب

جديرا بالحكم ووالية األمر نيابة عن اإلمام المھدي المنتظر كما كان 

كانا جديرين )  رضوان هللا عليھما(يزعم ، وال يرى أن أبا بكر وعمر 

  .بھا 

  

) صلى الله عليه وسلم(افتراءات الشيعة على زوجتي النبي 
  )رضوان الله عليهما(ائشة وحفصة ع

  

وھو من كبار مفسريھم (علي بن إبراھيم القمي يقول شيخھم 

وإذ أسر " : عند تفسيره لقوله تعالى ) عاش في القرن الثالث الھجري
صلى هللا عليه (إن النبي : فيقول  )١( "النبي إلى بعض أزواجه حديثا 

فإن أنت أخبرت " :  أخبر زوجته حفصة ابنة عمر سرا وقال لھا) وسلم
نعم ، ما ھو ؟ : به فعليك لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعين ،  فقالت 

من : فقالت . إن أبا بكر يلي الخالفة بعدي ، ثم من بعده أبوك : فقال 
هللا أخبرني ، فأخبرت حفصة عائشة من يومھا ذلك : أخبرك بھذا ؟ قال 

أن أبا  القميثم يزعم "  ر وأخبرت عائشة أبا بك] يقصد في نفس اليوم[

ر قد ذھب البنته حفصة ليتأكد منھا ، فقال ـر وأن عمــبكر قد أخبر عم

يقصد التخلص من [إن كان ھذا حقا فأخبرينا حتى نتقدم فيه " : لھا 

                                                 
 . ٣: سورة التحريم ، آية  - ١



٤٣ 

نعم قد قال رسول هللا ذلك ، فاجتمع على أن : فقالت ] رسول هللا وقتله
  ) ١( "يسموا رسول هللا 

  
وھو من كبار ) ـھ٣٢٠المتوفي سنة ( العياشىم يفتري مفسرھ و

: أل  يوما أصحابه فقال ـــير على جعفر الصادق أنه ســـأئمتھم في التفس

: أو قتل ؟ إن هللا يقول )  صلى هللا عليه وسلم(تدرون مات النبي " 
يقصد [، فسم قبل الموت ، إنھما  أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

إنھما وأبوھما : فقلنا ] يقصد السم[اه قبل الموت سقت] عائشة وحفصة
  )٢(" من شر خلق هللا 

  

الكاشاني ردده أيضا بنفس العبارات مفسرھم  كالم العياشي و
، وردده أيضا مفسرھم   )٣(في كتابه في التفسير ) ـھ١٠٩١المتوفى سنة (

  )٤(في كتابه في التفسير ) ـھ١١٠٧المتوفى سنة ( البحراني

  

من شيوخھم المعاصرين نفس ھذه األكاذيب ، يردد شيخ  و

، يقول فيه بعد كيل سلسلة اغتيال النبي : ويؤلف كتابا كامال بعنوان 

                                                 
علي بن إبراھيم القمي ، : تأليف ،  ٣٧٥، ص  ٢جزء تفسير القمي ، : كتاب  - ١

 .ھجرية ١٤٠٤إيران ، سنة  –مؤسسة دار الكتاب ، قم 
محمد بن مسعود  العياشي ،  :تأليف ،  ٢٠١، ص  ١جزء  تفسير العياشي ،: كتاب  - ٢

 .ھجرية ١٣٨٠المطبعة العلمية ، طھران ، سنة 
الفيض الكاشاني ، : تأليف   ، ٣٩٠ – ٣٨٩، ص  ١مجلد  فسير الصافي ،ت: كتاب  - ٣

  ھـ١٤١٦ثانية ، سنة ، إيران ،  الطبعة ال الصدر بطھران ةمكتب –مؤسسة الھادي بقم 
السيد البحراني ، مؤسسة : تأليف ،  ٧٠٠، ص  ١مجلد البرھان ، تفسير : كتاب  - ٤

 .ھجرية ١٤١٥البعثة ، طھران ، الطبعة األولى ، سنة 



٤٤ 

ومن يفعل ھذه األفعال يكون "  :طويلة من المطاعن حول السيدة عائشة 
من السھل عليه ارتكاب جريمة أخرى ، وھذا ما يؤيد إقدامھا على قتل 

ية لحكومة ــــلتھيئة األرض)  عليه وسلمصلى هللا ( ول البشريةــرس
  )١( "أبيھا 

  

وأفعال حفصة أيضا " :  الشيخ افتراءاته فيقولھذا  يواصلثم 
يقصد رواياتھم المكذوبة التي افتروھا على [تؤيد الروايات الصحيحة 

  )٢(" في اشتراكھا في قتل رسول هللا  ]أھل البيت

  

عرض وشرف رسول بذلك ، بل تجرأوا على الشيعة ال يكتفي  و

عائشة بنت أبي بكر فاتھموا أم كل المؤمنين ) صلى هللا عليه وسلم(هللا 

) صلى هللا عليه وسلم(زوج الرسول ) رضوان هللا عليھما ( الصديق 

بالخيانة والتزوج بعد رسول هللا ومخالفتھا للقرآن الذي حرم على 

لزواج التالي تكون زانية بھذا ازوجات الرسول الزواج بعده ، وب

  ] من وجھة نظر ھؤالء[ستحق أن يقام عليھا الحد تو

  

عند تفسير ] الذي سبق ذكره[ القمييذكر شيخھم في التفسير 

ضرب هللا مثال للذين كفروا امرأت نوح و امرأت  لوط " قوله تعالى 
ثم  " :فيقول  )٣( "كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاھما 

                                                 
نجاح الطائي ، طبعة دار الھدى الشيخ : تأليف ، ١٠٤ص اغتيال النبي ، : كتاب  - ١

  .ھجرية ١٤١٩للتراث ، بيروت ، الطبعة األولى ، سنة 
 . ١٠٥المرجع السابق ، ص  - ٢
 . ١٠آية  :سورة التحريم  - ٣



٤٥ 

د عائشة وحفصة ألن كالم ھذا الحاقد كان يقص[ضرب هللا فيھما مثال 

يقصد [: فقال ] عنھما من أول السورة حين زعم أنھما دبرتا لقتل النبي

ضرب هللا مثال للذين كفروا امرأت نوح و امرأت لوط كانتا تحت  ]نفسه
وهللا ما عنى  ]يقصد نفسه[ عبدين من عبادنا صالحين فخانتاھما ، فقال

يقصد المھدي في آخر [شة ، و ليقيمن  الحد بقوله فخانتھما إال الفاح

فيما أتت به في ] يقصد عائشة على وجه الخصوص[ على فالنة ]الزمان
 ]يقصد حين خرجت لقتال علي بن أبي طالب في موقعة الجمل[ طريق

يقصد الصحابي الجليل طلحة بن عبيد هللا أحد العشرة [وكان فالن يحبھا 

قال لھا . . . .  لما أرادت أن تخرج إلىف] المبشرين بالجنة عند المسلمين
 فالن ال يحل لك أن تخرجي من غير محرم ، فزوجت نفسھا من فالن

  ) ١(" ] يقصد طلحة[

  

لوب اإلخفاء والمداراة في الكالم ، ـلجأ إلى أس القميرغم أن  و

إال أن سياق الكالم يفضح مقصده ، فھو في بداية تفسيره لھذه السورة 

حفصة وأنھما حاولتا اغتيال النبي ، ثم إن ھذه صرح بذكر عائشة و

وقد  - عليھما السالم -نوح ولوط : اآليات تتحدث عن زوجتي النبيين 

أن المقصود بالخيانة الفاحشة أو الزنا ، وزعم أن ھذه اآلية  القمي زعم 

، ضربت مثال أي عظة لزوجتين مثلھماالواردة في زوجتي نبيين سابقين 

: د زوجتي نبينا ــيقص حاقداطعة على أن ھذا الكل ذلك يدل داللة ق

عائشة وحفصة ،  خصوصا وأنه زعم أن الفاحشة التي تستحق عقوبة 

الحد ،  حصلت من زواج ، والفاحشة والحد ال يكون على من تزوجت 

                                                 
 . ٣٧٨، ص  ٢تفسير القمي ، جزء : كتاب  - ١
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إال إذا كان الزواج محظورا عليھا ، والزواج ليس محظورا إال على 

  ) صلى هللا عليه وسلم(زوجات النبي 

  

جزءا من نواياه في موضع آخر ، حيث يذكر  القمي يكشف و

و ما كان لكم أن تؤذوا رسول هللا وال أن  ": عند تفسيره لقوله تعالى 
فإنه كان سبب نزولھا أنه " : فيقول ) ١( "تنكحوا أزواجه من بعده أبدا 

. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسھم وأزواجه أمھاتھم : لما أنزل هللا 
يحرم محمد :  نساء النبي على المسلمين ، غضب طلحة فقال وحرم هللا

لن كذا ــات هللا محمدا لنفعـعلينا نساءه ويتزوج ھو نساءنا ، لئن أم
  )٢( ". . . .  وكذا

  

، فيكشف عن الجزء الباقي  شيخ آخر من كبار شيوخھمثم يأتي 

 )صلى هللا عليه وسلم(في ھذه القصة المفتراة على عرض رسول هللا 

حفيد رسول هللا وھو [أن عائشة دخلت على الحسن بن على :  فيزعم

زيه في مقتل والده علي بن أبي ــلتع] يعةــاإلمام الثاني كما يزعم الش

ك ـــين فيه بيتـــيت اليوم الذي كنت تفتشــھل نس: طالب ، فعيرھا بقوله 

أخضر فيه ما جمعته ] يقصد رداء أو قطعة من قماش[ فأخرجت جردا" 
حتى ] يقصد العالقة المحرمة التي أشار إليھا القمي فيما سبق[ من خيانة

أخذت منه أربعين دينارا عددا ال تعلمين لھا وزنا ففرقتيھا في مبغضي 
قد كان " : ثم يزعم أنھا اعترفت و قالت له  "] يقصد حرب الجمل[ علي

                                                 
 . ٥٣آية  :سورة األحزاب  - ١
 . ١٩٤، ص  ٢تفسير القمي ، جزء : كتاب  - ٢
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ة وعلى والذي افترى ھذا الكالم الساقط على أم المؤمنين عائش )١( "ذلك 

الحسن بن علي ، ھو شيخ الشيعة )  صلى هللا عليه وسلم(حفيد النبي 

وھو من علمائھم العارفين والملقب ) ـھ٨١٣المتوفى سنة ( رجب البرسي

  .بالحافظ كما يزعمون 

  

صلى هللا عليه (إلى تصوير النبي  شيعةبذلك ينتھي ھؤالء ال و

ه هللا  بكل ھذه في صورة الديوث والعياذ با ، حيث أعلم) وسلم

الخيانات والمؤامرات عن زوجتيه ، و علم  أيضا ما قاله طلحة عالنية 

أمام الناس ، ومع ذلك ظل محتفظا بھن في عصمته ، واستجاب لمطلب 

ھا عندما مرض ، حتى تقتله بالسم ھي ـــعائشة بأن يقيم في بيت

إن أي رجل حر شريف عاقل ال يقبل على نفسه ھذا ، ،  وشركاؤھا

صلى هللا عليه (رف وأنبل الخلق وأكثرھم عقال وحكمة ـــكيف بأشف

وأھل البيت أبرياء [إن ھؤالء المتسترين خلف اإلسالم وأھل البيت ) وسلم

اتخذوا الطعن في الصحابة وزوجات الرسول وسيلة لھدم اإلسالم ]  منھم

  .كله 

  

 في نھاية ھذه الفقرة التي تدمي القلب وتذيبه حسرة ، ال أملك و

إال التعجب من حال الناس عندنا ، إن الناس التي خرجت غاضبة 

صلى هللا عليه (احتجاجا على الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة لرسول هللا 

] ال جدال فيه واجبوھذا [ ينالتي نشرت في الدانمارك منذ عام)  وسلم

 ھي ذات الجماھير التي خرجت تھتف باسم الزعيم الشيعي حسن نصر

                                                 
رجب : تأليف ،  ١٢٩ص مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين ، : كتاب  - ١

 ھجرية ١٤١٩البرسي ، مؤسسة األعلمي للمطبوعات ، بيروت ، الطبعة األولى ، سنة 



٤٨ 

، وھي تظن أنه سينصر اإلسالم ويعز المسلمين ،  م٢٠٠٦يف ص في هللا

تغضب لعرض رسول هللا الذي ال زال يدنس في لبنان ، إن أن بدال من 

القادم من إيران [الكتابات السابقة يطبع بعضھا ويروج البعض اآلخر 

في لبنان على أيدي الطائفة التي يرأسھا حسن نصر هللا  الذي ] والعراق

ھي معقل الدراسات [في الحوزة العلمية الشيعية في النجف تلقى تعليمه 

وباألموال الشريفة كما ] الدينية عند الشيعة والتي تدرس فيھا ھذه الكتابات

ھي أموال الخمس عندھم وسيأتي الحديث عنھا في الصفحات [يزعم 

والتي أفتى مرجعياتھم الدينية بأن جانبا كبيرا منھا مخصص لنشر ] التالية

العلم الشرعي الذي يريدون والعلم الشرعي ، ھل ھذا ھو الدين والدين 

  !!!نشره ؟

  

ال أدري بأي وجه سيقابل ھؤالء الذين خرجوا يھتفون باسم  و

يوم القيامة ، وأين ) صلى هللا عليه وسلم(الزعامات الشيعية رسول هللا 

  . فداك يا رسول هللا : ذھبت الشعارات العريضة 

  

  

م ن هذا القرآن الموجود بين أيدينا اليومزاعم الشيعة حول أ
  أو حذفوه هناقص وأن الصحابة قد تركوا بعض

  

إن ھناك لغزا محيرا في ھذه القضية ، وھو أننا جميعا نرى 

الشيعة يقرأون ويحفظون نفس المصحف الذي عندنا ، ويستمعون إلي 

إلى ) رحمه هللا( القرآن بأصوات مشايخنا وفي مقدمتھم الشيخ الحصري 

الدرجة التي ظن فيھا بعض علمائنا الكبار ، أن الشيعة بريئون من ھذه 



٤٩ 

ود بين أيدينا ــإنھم يعتقدون أن ھذا القرآن الموج: ول التھمة التي تق

  .ناقص وأن الصحابة قد تركوا بعضه أو حذفوه 

  

ينبري للدفاع عن  محمد الغزالي الشيخ الداعية الكبيرفھا ھو 

ف ألن بعض من يرسلون الكالم على ــإنني آس" :  الشيعة فيقول
مبالين بعواقبھا  عواھنه ، ال ، بل بعض من يسوقون التھم جزافا غير

دخلوا ميدان الفكر اإلسالمي بھذه األخالق المعلولة ، فأساءوا إلى 
مثال لھؤالء الذين  الغزالي الشيخثم يضرب  "اإلسالم و أمته شر إساءة 

سمعت واحدا من ھؤالء يقول " : يتھمون األبرياء بالتھم الباطلة فيقول 
قص عن قرآننا إن للشيعة قرآنا آخر يزيد أو ين: في مجلس علم 

أين ھذا القرآن ؟ إن العالم اإلسالمي الذي امتدت : المعروف ، فقلت له 
ال  –صلى هللا عليه و سلم  –رقعته في ثالث قارات ظل من بعثة محمد 

يعرف إال مصحفا واحدا مضبوط البداية و النھاية معدود السور و 
يطلع اإلنس و و لماذا لم . اآليات و األلفاظ ، فأين ھذا القرآن اآلخر 

اق ھذا ــالجن على نسخة منه خالل ھذا الدھر الطويل ؟ لماذا يس
و تلقى بين األغرار  اإلشاعات؟ و لحساب من تفتعل ھذه  االفتراء

 وء ظنھم بكتابھمــــــو قد يس] يقصد الشيعة [  بإخوانھموء ظنھم ـــليس

براءة مستدال على  الغزاليمحمد  الشيخثم يضيف  "] يقصد القرآن [ 

الشيعة من ھذا االتھام و موجھا االتھام بالكذب و االفتراء إلى علماء 

إن المصحف واحد يطبع في " : السنة الذين اتھموا الشيعة بذلك ، فيقول 
القاھرة فيقدسه الشيعة في النجف أو في طھران و يتداولون نسخه بين 

تاب و أيديھم و في بيوتھم دون أن يخطر ببالھم شيء إال توقير الك
 الكذبفلم  –صلى هللا عليه و سلم  –و مبلغه  –جل شأنه  –منزله 



٥٠ 

، و قد سعد الشيعة أيما سعادة بھذا  )١(" ؟  على الناس و على الوحي

عنھم و اتھامه للمخالفين له من  الغزاليمحمد  الشيخالدفاع الذي أبداه 

صدر علماء السنة ، فأعادوا نشر ھذا الكالم بحذافيره في مجلة لھم ت

  .)٢(برعاية الملحقية الثقافية للسفارة اإليرانية بالقاھرة 

  

في كالمه  الغزاليإن ھذه التساؤالت المحيرة التي طرحھا الشيخ 

السابق ، و التي دعته لتبرئة الشيعة من التھمة الموجھة لھم بھذا 

الخصوص ، و دعته أيضا التھام علماء السنة المخالفين له ، بالكذب و 

أئمة  على الشيعة ، سوف أدع اإلجابة عليھا ألربعة من كباراالفتراء 

 والشيخ الكلينيأكبر علمائھم في علم العقيدة ،  الشيخ المفيد: الشيعة 

من أكبر  الشيخ علي بن إبراھيم القمي، و أكبر علمائھم في علم الحديث 

و ھو  الشيخ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، و و أقدم مفسريھم 

  .ر علمائھم من كبا

  

في كتابه المسائل  المفيديقول عالمة الشيعة في العقيدة  الشيخ 

: ئل عن القرآن الموجود بين دفتي المصحف فقال ــــقد س وروية ، ـــالس

ليس  الشك أن الذي بين الدفتين من القرآن جميعه كالم هللا تعالى و" 
أ في االنحراف كالم جميل حتى اآلن لكنه سيبد[ فيه شيء من كالم البشر

                                                 
، تأليف  ٢٤٨ – ٢٤٧دفاع عن العقيدة و الشريعة ضد مطاعن المستشرقين ، ص  -١

الشيخ محمد الغزالي ، دار الكتب اإلسالمية ، القاھرة ، الطبعة الخامسة ، سنة 

 .م ١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨
: م بعنوان ٢٠٠٦سنة لعدد خاص  . ٥٥ – ٥٤مجلة لوتس ، ص : انظر في ذلك  - ٢

تصدرھا منظمة الكتاب  مصر و إيران اللؤلؤتان في حب و رحاب آل البيت ،

  .ن في القاھرة برعاية الملحقية الثقافية للسفارة اإليرانية األفريقيين و اآلسيويي



٥١ 

 و ]يقصد أنه يمثل غالبية القرآن وليس كله[ ھو جمھور المنزل و] فيقول
] يقصد الجزء الذي ليس بأيدينا من القرآن[ الباقي مما أنزله هللا تعالى

يقصد به األئمة من أھل [ عند المستحفظ للشريعة المستودع لألحكام

عد واحد حتى وصل إلى البيت الذين يتوارثون ھذا القرآن الكامل  واحدا ب

إن كان الذي جمع ما بين  لم يضع منه شيء ، و] اإلمام المھدي المنتظر
يقصد المصحف الذي بين أيدينا الذي جمع بأمر أبي بكر [ الدفتين اآلن

يقصد لم يجعل القدر الباقي الموجود عند األئمة [ لم يجعله] الصديق

يبدأ بذكر األسباب س[ في جملة ما جمع ألسباب دعته إلى ذلك] وحدھم

التي يزعم أن أبا بكر  حذف ھذا القدر الموجود لدى األئمة وحدھم من 

 منھا قصوره عن معرفة بعضه ، و] المصاحف التي بين أيدينا فيقول
قد جمع  ، و منھا ما تعمد إخراجه منه وعدم تيقنه ،  منھا شكه فيه  و

 القرآن المنزل] يقصد علي بن أبي طالب[ أمير المؤمنين عليه السالم

عن جعفر الصادق المفيد ثم يروي ھذا الشيخ  )١( "من أوله إلى آخره 

هللا لو قرئ القرآن كما نزل أللفيتمونا  فيه مسمين  أما و" : أنه قال 
يقصد لوجدتمونا مذكورين بأسمائنا كما ذكر [ كما سمي من كان قبلنا

  )٢( "] األنبياء بأسمائھم

  

لزوم " فصال في كتابه بعنوان  المفيدثم يخصص ھذا الشيخ 
" ] يقصد المصحف الموجود بين أيدينا[ التقيد بقراءة ما بين الدفتين

غير أن الخبر قد صح عن أئمتنا أنھم أمروا بقراءة مابين " : فيقول فيه 

                                                 
الشيخ المفيد ، مطبوعات : تأليف  ،  ٨٠ – ٧٩ص  المسائل السروية ،: كتاب  - ١

 .ھجرية ١٤١٣إيران ، سنة  –مؤتمر الشيخ المفيد ، قم 
 . ٨٠المرجع السابق ، ص  - ٢
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 منه حتى يقوم القائمال نقصان  أن ال يتعداه إلى زيادة فيه و الدفتين ، و

فيقرأ للناس القرآن على ما ] منتظر عندھميقصد به اإلمام  المھدي ال[
   )١( "] يقصد علي بن أبي طالب[ أنزله هللا تعالى وجمعه أمير المؤمنين

  

في كتابه السابق ،  المفيدمن خالل كالم عالمة الشيعة الشيخ  و

ينكشف لغز موقف الشيعة من القرآن ، فھم يعتقدون أن القرآن الحالي 

وليس ) صلى هللا عليه وسلم(لى الرسول يمثل أكثرية القرآن المنزل ع

، وأنھم فقط كله ، وأن الجزء الباقي في الحفظ والصون عند األئمة 

ملتزمون بقراءة ھذا القدر الموجود بين أيدينا حتى يأتي المھدي المنتظر 

كما يزعمون بالجزء الباقي ، فعندئذ سيقرأ الناس القرآن الكامل كما أنزل 

   ، والذي جمعه علي بن أبي طالب) عليه وسلمصلى هللا (على الرسول 

و أھل ، و رسوله ، و كتابه  ، على هللا: و يفترون  كما يزعم ھؤالء

  .البيت 

  

و أيضا من خالل نصوص الشيخ المفيد السابقة و التي ذكرھا 

في كتابه المسائل السروية ، و التي وصف فيھا الجزء المفقود من القرآن 

أنه كان  -٣. أنه منزل من عند هللا  - ٢. قرآن  أنه - ١: بھذه األوصاف 

مجموعا في المصحف عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مع الجزء 

أنه كان ينبغي أن يقرأ به باعتباره قرآنا مع الجزء  -٤. الموجود اآلن 

الموجود اآلن لوال رفض الصحابة إياه ، و أنه سيقرأ به بھذا االعتبار 

كل ھذه األوصاف األربعة تدل مع اجتماعھا داللة . عند خروج المھدي 

لم ) كتاب المسائل السروية ( في ھذا الكتاب  المفيدقاطعة على أن الشيخ 
                                                 

 . ٨٢المرجع السابق ، ص  - ١
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يكن يقصد بالجزء المفقود تفسيرا للقرآن جمعه أمير المؤمنين علي بن 

أبي طالب داخل المصحف الذي عنده ؛ ألننا لو سلمنا له القول بأن تفسير 

و لو سلمنا ) و ھو أمر غير مسلم في حقيقة األمر ( قرآنا القرآن يسمى 

منزل من عند هللا مثله في ذلك مثل ) الذي سموه قرآنا ( أن ھذا التفسير 

بقية القرآن سواء بسواء ، فكيف نسلم مع ھذين األمرين أن ھذا الجزء 

لوال كان يجب أن يكتب في المصحف مع بقية القرآن في سياق متداخل 

، و لو سلمنا بذلك فكيف نسلم بأن ھذا  بة إياه كما يزعمونحذف الصحا

الجزء المفقود كان يجب على الصحابة أن يقرأوا به مع بقية القرآن في 

سياق متصل و أنه سيقرأ به على ھذا النحو عندما يأتي المھدي ، فلو 

سلمنا بمثل ھذا التالعب الذي يلجأ إليه بعض دھاة الشيعة للھروب من 

ة ، فأي فرق بين ھذا التفسير الذي يزعمونه و بين القرآن ما ھذه التھم

االسم ، و التنزيل من عند هللا ، و الكتابة في : داموا اشتركوا في 

المصحف ، و القراءة به ، في سياق متداخل متصل ال يتميز فيه متن من 

و يا ترى من يخدعون بھذا . حاشية و ال ينفصل فيه نص عن تفسير 

      )١( و الذين آمنوا ؟ أم أنفسھم ؟ آ: الكالم 

                                                 
أن ھناك رأيين ) أوائل المقاالت ( في كتاب له آخر ، بعنوان ذكر الشيخ المفيد  - ١

أن " : حول ھذه القضية ، بعد أن قرر ) الشيعة اإلمامية االثنى عشرية ( لطائفته 

باختالف القرآن ، ) ص ( األخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الھدى من آل محمد 

ذكر أن جماعة منھم حملت ف " و ما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف و النقصان 

النقص الذي أحدثه بعض الظالمين و ھم الصحابة كما يزعمون ، على نفس اآليات و 

السور ، و أن جماعة أخرى حملت ذلك على تفسير للقرآن منزل من عند هللا و كان 

و أنه سمي قرآنا من قبيل  –رضي هللا عنه  –مثبتا في مصحف علي بن أبي طالب 

للرأي الثاني مجرد ) أوائل المقاالت ( ل الشيخ المفيد في ھذا الكتاب المجاز ، و قد ما

الشيخ : أوائل المقاالت ، تأليف : كتاب : راجع في ذلك . [ ميل دون أن يجزم بذلك 



٥٤ 

  

 الكلينييخبرنا عالمة الشيعة وثقتھم في علم الحديث الشيخ  و

،  غيرهو  الغزاليمحمد  الشيخ التساؤالت التي حيرتعن جزء آخر من 

و ھي رواية ال تحتمل التأويل ( فيروي عن أحد صحابة جعفر الصادق 

اق في الكتابة و القراءة مع متصل السيكان و تؤكد أن الجزء المفقود 

رجل على أبي عبد  قرأ" : أنه قال ) الجزء الموجود غير منفصل عنه 
حروفا من القرآن ليس على ما وأنا أستمع ، ] جعفر الصادق[هللا 

ھذه كف عن ] جعفر الصادق[ بد هللاـ، فقال أبو عيقرؤھا الناس 
المھدي [ ليه السالم ، اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم ع راءةـــالق

 فإذا قام القائم عليه السالم ، قرأ كتاب هللا عز وجل على حده] المنتظر

وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه ] كما أنزل: يقصد على كماله [
أخرجه علي إلى الناس حين فرغ ] يقصد جعفر الصادق[ السالم ، وقال

عز وجل كما أنزله  ھذا كتاب هللا] أي للصحابة[منه وكتبه ، فقال لھم 
هللا على محمد صلى هللا عليه وسلم ، وقد جمعته من اللوحين ، فقالوا 
ھو ذا  عندنا مصحف جامع فيه القرآن ، ال حاجة لنا فيه ، فقال أما 

فھذا المصحف اختفى عن   )١( "وهللا ما ترونه بعد يومكم ھذا أبدا 
                                                                                                           

إبراھيم األنصاري الزنجاني الخوئيني ، دار المفيد ، : ، تحقيق  ٨١ – ٨٠المفيد ، ص 

و أنا أرى أن ذلك يناقض ما قرره الشيخ ] . ـ ھ١٤١٤بيروت ، الطبعة الثانية ، سنة 

من ناحية ، كما أنه ال ينفي التھمة عن كل الشيعة  ) المسائل السروية( المفيد في كتابه 

بل يؤكدھا على بعضھم من ناحية أخرى ، كما أنھا محاولة غير موفقة للھروب من 

أھل البيت و التي  ھذه التھمة الموجھة إليھم ؛ ألن النصوص التي يروونھا عن أئمة

ذكر الشيخ المفيد أنھا نصوص مستفيضة ، ال تحتمل ھذا التأويل من ناحية ثالثة كما 

  .  بينته 
 . ٦٣٣، ص  ٢الكافي ، جزء : كتاب  - ١



٥٥ 

ى يأتي المھدي جماھير الناس وھو عند األئمة فقط منذ ذلك الوقت حت

من وجھة نظر الكليني وإخوانه الذين افتروا ھذه الفرية على [ المنتظر 

  .  ]جعفر الصادق وعلي بن أبي طالب 

  

لكن يا ترى ما الذي كان في ھذا المصحف حتى يرفضه 

  الصحابة كما يزعم الشيعة ؟ 

  

في الرواية التي افتراھا على جعفر  المفيدالشيخ  أبانلقد 

  .أنه كان فيه األئمة مذكورين بأسمائھم : سبق الصادق كما 

  
في الرواية التي جانبا آخر من ھذا األمر ،  الكلينيالشيخ  نبيي و

اإلمام العاشر [يرويھا عن بعض أصحاب أبي الحسن علي الھادي 

مصحفا وقال ال ] علي الھادي[دفع إلي أبو الحسن " : أنه قال ] عندھم
يقصد سورة [ لم يكن الذين كفروا:  تنظر فيه ، ففتحته ، وقرأت فيه

فوجدت اسم سبعين رجال من قريش بأسمائھم وأسماء آبائھم ] البينة
عث ــقال فب] يقصد بھم كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرھم[

ث إليه يأمره بإرجاع ـــيقصد أن الھادي بع[ ابعث إلي بالمصحف: إلي 

فھذا المصحف كما يزعم   )١( "] حف ألنه خالف أمره وقرأ فيهـــالمص

صلى هللا (على حفيد رسول هللا  الكالموإخوانه الذين افتروا ھذا الكليني 

، كان يحتوي أحكاما قرآنية قاطعة بكفر ھؤالء  علي الھادي) عليه وسلم

مصحف : المصحف الكامل [الصحابة ، ولذلك رفضوا ھذا المصحف 

                                                 
 . ٦٣١، ص  ٢المرجع السابق ، جزء  - ١



٥٦ 

المصحف [صحفھم وحذفوا ھذه الفقرات من م] علي بن أبي طالب

  . الشيعةكما يزعم ھؤالء ] الناقص الذي بين أيدينا اليوم

  

بعض  علي بن إبراھيم القميمفسر الشيعة الكبير  يذكرو 

ود بين أيدينا ــالنماذج العملية على النقص الذي وقع في القرآن الموج

تتداخل فيھا الكلمات و الجمل التي يزعمون كانت اليوم ، و ھي نماذج 

ا مع الكلمات و الجمل التي ال زالت موجودة بين أيدينا اليوم ، في نقصانھ

سياق متصل متشابك ال ينفصل فيه ھذا من ذاك ، يكشف كذب و بطالن 

ادعاء بعضھم بأن الجزء المفقود ھو تفسير للقرآن و ليس قرآنا حقيقيا ، 

لكن هللا : و أما ما ھو محرف منه فھو قوله "  :  القميفيقول ھذا 
، و  )١(أنزله بعلمه و المالئكة يشھدون  في عليبما أنزل إليك  يشھد
وإن لم تفعل  في علييا أيھا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك : قوله 

آل محمد إن الذين كفروا و ظلموا : ، و قوله  )٢(فما بلغت رسالته 

                                                 
 أن ھذه العبارة القمي، و قد زعم ) في علي ( بدون عبارة  ١٦٦آية : سورة النساء  -  ١

و ھو يذكر عند تفسيره لھا رواية عن أبي ) بفعل الصحابة طبعا ( حذفت من اآلية 

لكن هللا يشھد بما أنزل إليك في :  أنزلتإنما : " أنه قال ) جعفر الصادق ( عبد هللا 

 . ١٥٩، ص  ١تفسير القمي ، جزء " . علي أنزله بعلمه و المالئكة يشھدون 
و إن  القميو لألمانة العلمية فإن ) في علي ( بارة بدون ع ٦٧آية : سورة المائدة  -  ٢

كانت عبارته في ھذا الموضع توحي بأنه يقصد أنھا جزء من اآلية ، إال أنه عند  

قال . ول بلغ ما أنزل إليك من ربك ــــــيا أيھا الرس: و قوله : " تفسيره لھذه اآلية قال 

و .  ١٧١، ص  ١لقمي ، جزء تفسير ا" .  نزلت ھذه اآلية في علي) يعني نفسه ( 

يفھم منه أنه يقصد أن ھذه العبارة تفسير محذوف لآلية و ليست جزءا حقيقيا منھا ، 

ير آية سورة ــلكن من خالل مقارنة ما ذكره في تفسير ھذه اآلية بما ذكره في تفس

النساء السابقة ، يتجلى الفرق بين أن يكون الجزء الذي يزعمون أنه حذف من القرآن 



٥٧ 

على ھذا المنوال إلى  القميو يمضي  " )١(لم يكن هللا ليغفر لھم  حقھم

  )٢( "و مثله كثير نذكره في مواضعه " : ينتھي فيقول أن 

  

محمد و لقد قام علماء أكابر من أھل السنة معاصرون للشيخ 
، ببيان ھذه الحقائق حول موقف الشيعة من القرآن ، مقرونة  الغزالي

يعة األساسية في العقيدة و التفسير و ـــباألدلة الدامغة من كتب الش

الخطوط العريضة : في كتابه الدين الخطيب  محب الشيخالحديث ، منھم 

 الشيخلألسس التي قام عليھا دين الشيعة اإلمامية االثنى عشرية ، و منھم 
محمد  الشيخالشيعة و القرآن ، و منھم : في كتابه  إحسان إلھي ظھير

الشيخ  يبحث و بدال من أن. الشيعة و تحريف القرآن : في كتابه  مال هللا

كتب الشيعة األساسية مثل ما فعلوا ، آثر أن يعتمد في  محمد الغزالي

على داللة سطحية تتمثل في أننا جميعا نقرأ نفس المصحف و نستمع 

لنفس التالوة ، و لو تعمق قليال و أنعم النظر في المصادر األساسية عند 

الشيعة لعلم أننا نحن أھل السنة نقرأ القرآن و نحن نعتقد أنه كامل ، و أما 

ھم يقرأون نفس القرآن لكنھم يعتقدونه ناقصا حذفت منه اآليات الشيعة ف

                                                                                                           
ءا تفسيريا له و بين أن يكون جزءا حقيقيا منه ، فما ذكره في آية سورة النساء جز

السابقة ال يحتمل إال أنه جزء حقيقي من اآلية ، بعكس ما ذكره في ھذه اآلية الذي 

 .يصح حمله على أنه جزء تفسيري لھا 
أن ھذه  القمي، و قد زعم ) آل محمد حقھم ( بدون عبارة  ١٦٨آية : سورة النساء  - ١

جعفر ( العبارة حذفت من اآلية ، و ھو يذكر عند تفسيره لھا رواية عن أبي عبد هللا 

إن الذين كفروا و ظلموا آل محمد حقھم لم يكن هللا ليغفر لھم و ال "  قرأأنه ) الصادق 

مما ال يحتمل إال أن الجزء .  ١٥٩، ص  ١تفسير القمي ، جزء " . ليھديھم طريقا 

 . ھو جزء حقيقي من اآلية الذي يزعم حذفه 
 . ١١ – ١٠، ص  ١تفسير القمي ، جزء  - ٢



٥٨ 

التي تتضمن والية أئمتھم من أھل البيت و لعن أعدائھم من بقية الصحابة 

كما يزعمون ، و أنھم ملزمون بالعمل بھذا القرآن الموجود إلى أن يأتي 

المھدي في آخر الزمان بالجزء المتبقي منه ، فليس أمامھم خيار سوى 

ول الجزء الموجود حتى يأتي الجزء المفقود ، فكالنا يقرأ اآلن نفس قب

المصحف نعم ، لكن العقيدة حول المصحف تختلف فيما بيننا و بينھم 

ما تورط في  محمد الغزالياختالف المشرق و المغرب ، و ليت الشيخ 

اتھام علماء السنة بالكذب و االفتراء على الشيعة ، فھم كانوا أكثر علما و 

بصرا و اطالعا ، و ما كذبوا و ال افتروا كما تشھد بذلك كتابات شيوخ 

  .الشيعة الكبار 

  

وھي  بقيت نقطة أخيرة في لغز الشيعة المحير حول القرآن،

بھذه المواقف المخزية لھم من القرآن ، يحاولون  يواجھونأنھم عندما 

األمر ولم عندنا كتاب آخرون أنكروا ھذا : يقولون  و، التملص واإلنكار 

في كل األجالء من علمائھم  الكبيرةجماھير اليرضوا به ، رغم أن 

العصور يعتقدون ھذه العقيدة حول القرآن ، فما ھو حل الجزء الباقي من 

  ھذا اللغز؟؟؟؟

  

من في كلمة واحدة ھي ـــزء الباقي من ھذا اللغز يكـــإن حل الج

من (  طالب الطبرسي أحمد بن علي بن أبي: و ھو ما يكشفه  )التقية ( 

إن الكناية عن " : إذ يقول ) كبار علمائھم في القرن السادس الھجري 
ماء أصحاب الجرائر العظيمة من المنافقين في القرآن ليست من ــــأس

يقصد بذلك [ الى ، و إنما من فعل المغيرين و المبدلين ـــفعله تع



٥٩ 

التصريح  التقية و ليس يسوغ مع عموم" : ، ثم يقول  )١(" ] الصحابة 
بدلوا آيات القرآن من  أي التصريح بأسماء من[  بأسماء المبدلين

أي [  على ما أثبتوه] يقصد القرآن [  و ال الزيادة في آياته] الصحابة 

لما في ذلك ] أي في القرآن الموجود [  من تلقائھم في الكتاب] الصحابة 
لمخالفين لھم من أھل يقصد بذلك ا[  من تقوية حجج أھل التعطيل و الكفر

و الملل ] السنة حيث يزعمون أننا عطلنا إمامة أھل البيت و جحدناھا 
؛ و ألن . . . . ]  يقصد بھم أھل الديانات األخرى [  المنحرفة عن قبلتنا

في القديم و الحديث أكثر عددا من أھل ] يقصد أھل السنة [  أھل الباطل
  . )٢( "] يقصد بذلك طائفته [ الحق 

  

أنھم يتركون التصريح بأسماء من : معنى كالمه السابق  و 

يزعمون أنھم بدلوا القرآن من الصحابة ، و أنھم يتركون التصريح 

تقية أي خوفا من أن . من القرآن  أنقصبالجزء الذي يزعمون أنه قد 

وھم بھذه العقيدة الفاسدة رُ يِّ عَ تكون لجماھير المسلمين الحجة عليھم بأن يُ 

بطش  بھم جماھير المسلمين و ھم ، و خوفا أيضا من أن تحول القرآن 

ھم رَ يِّ عَ األكثر عددا و عدة لو صرحوا بھذه المفتريات ، و خوفا من أن يُ 

أصحاب الديانات األخرى الذين حرفوا كتبھم من يھود و نصارى بأن 

ما يدفع الشيعة إلى كتمان  ماالقرآن أيضا قد حرف ، فالتقية و الخوف ھ

سيأتي ر المنحرفة في نفوسھم و التبرؤ منھا أمام الناس ، و ھذه األفكا

                                                 
أحمد بن علي بن أبي طالب : تأليف ،  ٣٧٠، ص  ١جزء االحتجاج ، : كتاب  - ١

السيد محمد باقر الخرسان ، منشورات دار النعمان ، النجف ، : الطبرسي ، تحقيق 

 . م ١٩٦٦ -ھـ ١٣٨٦سنة 
 .  ٣٧١السابق ، ص  - ٢



٦٠ 

في الموضع المخصص لھا في ھذا  التقية و أھميتھا عندھم الحديث عن

  .البحث 

  

  تكفير الشيعة ألهل السنة

  

وھو من ) ـھ ٣٨١المتوفى سنة ( الصدوقيقول شيخ الشيعة 

في  باب االعتقاد" ت عنوان ــأعظم أئمتھم في علم الحديث ، تح
 )١( "اعتقادنا فيھم أنھم ملعونون ، والبراءة منھم " :   "الظالمين 

صلى هللا عليه  -النبي : قال " : معنى الظالمين  فيقول  الصدوقويحدد 
مقعدي ھذا بعد وفاتي ] يقصد علي بن أبي طالب[من ظلم عليا  –وآله 

لصديق ومعنى ذلك أن أبا بكر ا  )٢("فكأنما جحد نبوتي ونبوة األنبياء

وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وبقية الصحابة الذين أيدوھم ، ھم 

ألنھم أخذوا حق  ، الشيعةملعونون يجب البراءة منھم ، من وجھة نظر 

: الصدوق الفة كما يزعمون، ثم يقول ھذا ــــعلي بن أبي طالب في الخ

أعدائنا  من شك في كفر] يقصد جعفر الصادق[ وقال الصادق" 
فكل من لم يكفر الصحابة ، فھو كافر  )٣( "ين لنا ، فھو كافر والظالم

  .عدو ألھل البيت من وجھة نظرھم 

  

                                                 
: الشيخ الصدوق ، تقديم : تأليف  ،  ٧٦ص  االعتقادات في دين اإلمامية ،: تاب ك - ١

 . ھجرية  ١٤١٢إيران ، سنة  –غالم بن رضا حسين المازندراني ، طبع في قم 
 . ٧٨المرجع السابق ، ص  - ٢
 . ٨١ – ٨٠المرجع السابق ، ص  - ٣



٦١ 

الطائفة الشيعية ( فينقل إجماع الطائفة  المفيدو يأتي الشيخ 

على كفر من لم يقر بإمامة أئمتھم المعصومين ، و خلوده في ) اإلمامية 

من أنكر إمامة أحد األئمة ، و اتفقت اإلمامية على أن " : النار ، فيقول 
جحد ما أوجبه هللا تعالى من فرض الطاعة ، فھو كافر ضال مستحق  و

  )١(" للخلود في النار 

  

يقصد علي [ أن أمير المؤمنين" : فيروي  الكلينييأتي الشيخ  و

وهللا لقد مات رسول هللا وھو ساخط على أمته إال : قال ] بن أبي طالب
يقصد أھل السنة فكل من لم [كل ناصب " :  وأنه قال أيضا" الشيعة 

  ]يعتقد بعقائد الشيعة فھو ناصب أي معادي ألھل البيت من وجھة نظرھم
عاملة ناصبة تصلى نارا : وإن تعبد واجتھد  منسوب  إلى  ھذه اآلية 

 )٢("فكل ناصب مجتھد فعمله ھباء ] ٤ – ٣آية : سورة الغاشية [حامية 
د في العبادة والطاعة  ، فعمله لن يتقبله فكل من ليس شيعيا وإن اجتھ

  . ھم من وجھة نظر، جھنم يوم القيامة  هللا وسيصلى النار الحامية في

  

فيتھم كل من ليس شيعيا بأنه ابن  الكلينييأتي أيضا ھذا الشيخ  و

إن " : قال ] اإلمام الخامس عند الشيعة[زنا ويزعم أن محمد الباقر 
  )٣( "ما خال الشيعة الناس كلھم أوالد بغايا 

  

                                                 
 .  ٤٤أوائل المقاالت ، ص : كتاب  - ١
 . ٢١٣، ص  ٨، جزء الكافي : كتاب  - ٢
 . ٢٨٥، ص  نفس الجزءالمرجع السابق ،  - ٣



٦٢ 

قتل ونھب كل من خالفھم في أفكارھم  ونستحلي ھؤالء الشيعة و

وعقائدھم من أھل السنة إذا تمكنوا من ذلك ، فيروي واحد من كبار 

 باب" تحت عنوان ) ـھ١١٠٤المتوفى سنة ( الحر العامليشيوخھم وھو 
 دقجعفر الصا(عن أبي عبد هللا   "حكم مال الناصب وامرأته ودمه 

] يقصد به أھل السنة[مال الناصب " : أنه قال ) اإلمام السادس عندھم

إال امرأته ] يقصد حالل للشيعة أن يستولوا عليه[وكل شيء يملكه حالل 
وذلك أن ] يقصد زوجات أھل السنة فال يحل لھم أن يغتصبوھا منھم[

ومن أي ال تأخذوا نساءھم عبيدا لكم [ رسول هللا قال ال تسبوا أھل الشرك

فإن لكل قوم ] الواضح من خالل ھذا الكالم أنھم يعتبروننا كالمشركين
يقصد أن لكل أھل دين من األديان قوانينھم التي تنظم لھم شئون [نكاحا 

ل منكم برجل ــولوال أنا نخاف عليكم أن يقتل رج] الزواج فيما بينھم
،  منھم ، ورجل منكم خير من ألف رجل منھم ، ألمرناكم بالقتل لھم

  )١( ") يقصد المھدي المنتظر(ولكن ذلك إلى اإلمام 

  

ألنھم سيتركون اغتصاب ؛ لھم  بالتحيةينبغي لنا أن نتوجه  و

نسائنا ، وسيكتفون فقط بنھب أموالنا وقتلنا إذا قدروا علينا ، أو عند 

  .مجيء المھدي المنتظر إذا عجزوا عن ذلك بأنفسھم 

  

ي عرفھم ھم أھل السنة ، الدليل على أن المقصود بالناصب ف و

علي الھادي اإلمام العاشر (عن أبي الحسن  العامليما رواه ھذا الشيخ 

عن الناصب ، ھل " أن أحد أصحابه بعث إليه رسالة  يسأله فيھا ) عندھم

                                                 
الحر العاملي ، طبعة : تأليف ،  ٢٩٩، ص  ١٧جزءوسائل الشيعة ، : كتاب  -  ١

 .ھجرية  ١٤٠٩إيران ، سنة  –مؤسسة آل البيت ، قم 



٦٣ 

إلى ] يقصد اختباره الكتشاف إذا كان ناصبا أم ال[ يحتاج في امتحانه
يطلقونه على أبي بكر  ھذا ھو االسم الذي[ أكثر من تقديمه الجبت

] ھذا ھو االسم الذي يطلقونه على عمر بن الخطاب[ والطاغوت] الصديق

  )١( "من كان على ھذا فھو ناصب : واعتقاد إمامتھما ، فرجع الجواب 

  

فكل من أحب أبا بكر وعمر واعتقد أنھما كانا إمامين وخليفتين 

  .نظرھم  من وجھة) عدو ألھل البيت(راشدين عادلين ، فھو ناصبي 

  

  

  أقوال الشيعة في فضل التقية

  

السابقة و غيرھا ، المعتقدات الشيعية أن تثير  ا نتيجة منطقيةإنھ

لنفور أن تؤدي ل ، والريبة و الحذر في نفوس جماھير المسلمين منھم 

أن ) في ظل تمسكھم بھذه المعتقدات ( أيضا كانت نتيجة منطقية ف، عنھم 

تقداتھم الحقيقية التي تؤدي إلى كراھية اآلخرين مع إخفاءو للتقية ،  يلجئوا

الناس  من خداعبذلك يتمكنوا فلھم ، وأن يتظاھروا أمامھم بغيرھا ، 

 فالتقيةواستدراجھم شيئا فشيئا ومرحلة مرحلة  إلى أفكارھم ومعتقداتھم ، 

بمعنى آخر خليط من النفاق والخداع والعمل السري المشبوه من أجل 

  .حاقد نشر ھذا المذھب ال

  

                                                 
 . ١٣٣، ص  ٢٩المرجع السابق ، جزء  - ١



٦٤ 

عن أحد صحابة جعفر الصادق وھو  الكلينييروي شيخھم 

يا سليمان إنكم على دين " : سليمان بن خالد ، أن جعفر الصادق قال له 
   )١(" من كتمه أعزه هللا ، ومن أذاعه أذله هللا 

  

التقية من " : عن محمد الباقر أنه قال أيضا الكليني يروي  و
  )٢( "لمن ال تقية له ال إيمان  ديني ودين آبائي ، و

  

اعتقادنا في التقية أنھا  ": فيقول الصدوق ثم يأتي شيخھم 
  )٣(" واجبة ، من تركھا كان بمنزلة من ترك الصالة 

  

الصادق عليه : قال " : معنى التقية فيقول  الصدوقيبين  و
يقصد في [ خالطوا الناس بالبرانية] يقصد جعفر الصادق[ السالم

ما دامت اإلمرة ] يقصد في الباطن[ الجوانيةوخالفوھم ب] الظاھر
  )٤( "] يقصد ما دام الحكم واإلمارة ليست في يد الشيعة[ صبيانية

  

  مزاعم الشيعة حول فضائل زواج المتعة

  

معنى  السيستانييبين المرجعية الشيعية العظمى في ھذا العصر 

ثم  "دائم ، ومنقطع : عقد النكاح على قسمين " : زواج المتعة فيقول 
                                                 

 . ٢٢٢، ص  ٢الكافي ، جزء : كتاب  - ١
  . ٢١٩، ص  نفس الجزءجع السابق ، المر - ٢
 . ٨٢االعتقادات في دين اإلمامية ، ص  - ٣
 . ٨٤ – ٨٣المرجع السابق ، ص  - ٤



٦٥ 

كساعة : ھو عقد تعين فيه المدة ] المنقطع[ والعقد غير الدائم" : يقول 
  )١( "وتسمى الزوجة فيه بالمتعة ، أو يوم أو سنة  أو أكثر أو أقل 

  

: الملقب بشيخ الطائفة   أبو جعفر الطوسييقول عالمة الشيعة  و

  )٢( "وليس في المتعة إشھاد وال إعالن "

  

ي المعروف ال يحل للرجل فيه أن يجمع إذا كان الزواج الطبيع و

بين أكثر من أربع زوجات في عصمته ، فإن ھذا األمر ال ينطبق على 

زواج المتعة بل يجوز للرجل أن يتمتع ولو بألف امرأة مرة واحدة ، 

ألنھن يشبھن العمالة المستأجرة لغرض معين ، كما يزعم ھؤالء ، فقد 

سائال سأله عن  أن] ر الصادقجعف[عن أبي عبد هللا  الطوسيھذا روى 

ھن ألفا ؛ فإنھن ـــتزوج من: تعة أھي من األربع ؟ قال ــــالم "
  )٣(" مستأجرات 

  

يشترط فيھا تحديد مھر معين ، لكن ھذا  الشيعةالمتعة عند  و

المھر من الممكن أن يكون درھما أو حفنة من دقيق أو قمح ، فقد روى 

قلت " : قال ) جعفر الصادق( عن أحد صحابة أبي عبد هللا الطوسيھذا 

                                                 
آية هللا العظمى : تأليف  ،  ١٦، ص  ٣جزء  منھاج الصالحين ،: كتاب  - ١

إيران ، الطبعة األولى ، سنة  –مكتب  السيستاني ، قم : نشره  يستاني ،ـالس

 .ھجرية ١٤١٤
أبو جعفر الطوسي ، طبعة : تأليف  ،  ٢٦١، ص  ٧جزء  تھذيب األحكام ،: كتاب  -  ٢

 .دار الكتب اإلسالمية ، طھران 
 . ٢٥٩، ص  نفس الجزءالمرجع السابق ،  - ٣



٦٦ 

يقصد ما ھو أقل مقدار من [ ألبي عبد هللا ، أدنى ما يتزوج به المتعة؟

  )١( "] أي قمح[ من بر] أي حفنة[ كف: قال ] المھر

  

محمد [عن أحد صحابة أبي جعفر  الطوسييروي أيضا  و

حالل ، وإنه : سألت أبا جعفر عن متعة النساء ؟ قال " : قال ] الباقر
  )٢( "الدرھم فما فوقه ] أي يكفي في المھر فيھا[ يجزئ فيھا

  

،  متكاملة إباحيةمن خالل ھذه األقوال نجد أنفسنا أمام  صورة  و

منھم أن يمارس العالقة الجنسية بعدد ال حصر له من  المرءفيستطيع 

للمرأة  وجبة طعامممكن جنيه واحد أو [النساء ، بمبلغ بسيط من المال 

وبدون شھود ] ممكن ساعة واحدة لكل امرأة[ألي مدة محددة ، ] الواحدة

بذلك ، بل زادوا الصورة الشيعة ر و ال إعالن ، و ال يكتفي وال إشھا

، فاستحلوا التمتع بالفتيات الصغيرات حتى ولو كانت الفتاة رضيعة  قتامة

بشرط أال يدخل عضوه الذكري فيھا ، ويحل له بعد ذلك أن يفعل فيھا ما 

   .يريد 

  

يقصد [ ال يجوز وطء الزوجة" :  الخمينييقول آيتھم العظمى 

قبل إكمال تسع سنين ، دواما كان النكاح أو ] إدخال العضو الذكري فيھا
] المنقطع ھو زواج المتعة، الدائم ھو الزواج الطبيعي المعروف [ منقطعا

التفخيذ ھو [و أما سائر االستمتاعات كاللمس بشھوة والضم والتفخيذ 

                                                 
 . ٢٦٠، ص  نفس الجزءالمرجع السابق ،  - ١
 . نفس الجزء ، نفس الصفحةالمرجع السابق ،  - ٢



٦٧ 

يضع الرجل عضوه الذكري بين فخذي المرأة وينزل المني بھذه  أن

  )١( "فال بأس بھا حتى في الرضيعة ] الصورة

  

أن تفخذ الطفلة الرضيعة  يمكنكيف  من العقالء يدري أحدال  و

كان [ السيد حسين الموسوي روىوقد !! ؟على نحو ما يجيز الخميني 

قد  الخمينين أ] ن أسراربسبب ما كشفه م شيخا شيعيا ثم اھتدى فقتلوه

مارس ھذا الفعل مع طفلة صغيرة عمرھا أربع سنوات ، وبموافقة أبيھا 

قد أنعم عليه بأن تزوج طفلته  الخمينيالذي كان سعيدا جدا ؛ ألن اإلمام 

:  السيد حسين الموسويالصغيرة زواج متعة لمدة ليلة واحدة ، يقول 

يا من إيران ومقيما في إنه صحب الخميني قبل الثورة عندما كان منف

العراق ، في جولة في بعض مناطق شمال العراق ، وفي أثناء رجوعھم 

إلى النجف في جنوب العراق ، استراحوا في بغداد عند رجل من أصل 

يد صاحب ، كانت بينه وبين اإلمام معرفة ــس: يقال له " إيراني    
م كرما كبيرا رمھــثم ذكر أنه أك "يد صاحب بمجيئنا ــقوية ، فرح س

لما حان وقت النوم وكان الحاضرون قد انصرفوا أبصر " إنه : وقال 
اإلمام الخميني صبية بعمر أربع سنوات أو خمس ولكنھا جميلة جدا ، 
فطلب اإلمام من أبيھا سيد صاحب إحضارھا للتمتع بھا ، فوافق أبوھا 

 سمعن نحن و، إلمام الخميني والصبية في حضنه بفرح بالغ ، فبات ا
   )٢( " صريخھا و بكاءھا

  

                                                 
اآلية العظمى الخميني ، : تأليف  ، ٢٤١، ص  ٢جزء  ، تحرير الوسيلة : كتاب  -  ١

 .العراق ، الطبعة الثانية  –مطبعة اآلداب ، النجف 
 . ٣٦ ثم للتاريخ ، ص : كتاب  - ٢



٦٨ 

بكل ذلك ، بل تبرأوا من كل من ال يوافقھم  الشيعةال يكتفي  و

عن جعفر الصادق أنه  الصدوق شيخھمعلى تحليل ھذه المتعة ، فيروي 

يقصد بذلك اإليمان برجوع األئمة [تَِنا ليس منا من لم يؤمن بَِكرَّ : " قال 

 ويستحل متعتنا] ية عند الشيعةفي آخر الزمان ، وھي من العقائد األساس

  )١( "] يقصد زواج المتعة[

  

  

: أنه قال ) محمد الباقر(فيروي عن أبي جعفر  الصدوقثم يأتي 

إن النبي لما أسري به إلى السماء قال لحقني جبريل عليه السالم ، " 
إني قد غفرت للمتمتعين من : فقال يا محمد إن هللا تبارك وتعالى يقول 

  )٢( "ء أمتك من النسا

  

بدوره فيفتري على أھل البيت ،  المفيديخ ــــيأتي عالمتھم الش و

تحب للرجل أن يتزوج ــــيس" : فيروي عن جعفر الصادق أنه قال 
المتعة ، و ما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة 

  )٣( "و لو مرة 

  

                                                 
الشيخ الصدوق ، : ف يتأل،  ٤٥٩، ص  ٣جزء من ال يحضره الفقيه ، : كتاب  - ١

  .ة ھجري ١٤١٣إيران ، سنة  –طبع مؤسسة النشر اإلسالمي ، قم 
 . ٢٦٤، ص  نفس الجزءالمرجع السابق ،  - ٢
الشيخ المفيد ، طبعة دار المفيد ، : تأليف ،  ١حديث رقم رسالة في المتعة ،  -  ٣

 .  ھجرية ١٤١٤بيروت ، الطبعة الثانية ، سنة 



٦٩ 

م الدين على مصراعيه باس الخلقي االنحاللھكذا ينفتح باب  و

يشوبھا كانت  العالقة بين الرجل و المرأةوالعمل الصالح ، إن 

أخذ عند العرب في الجاھلية ، وعندما جاء اإلسالم  االضطراب الكبير

فأباح المتعة في أول  يئا ،ــيئا فشـــيھذب و ينظم شئون ھذه العالقة ش

، ووضع لھا بعض الضوابط وجعلھا محصورة في حالة الضرورة  األمر

 من أنواع البينات أو آخرنوع السفر والمشقة ، وكان ال بد فيھا من ك

، كون سرا من كل وجه و ال ي ،الزواج  اھذل لتحقيق شيء من اإلثبات

 يجوز فيهولم يكن باب المتعة في يوم من األيام مفتوحا على مصراعيه 

 و في السر دون معرفة أحدفي أي وقت ولو بألف امرأة  أن يتمتع لرجلل

 تيزعم الشيعة ، ثم جاء اإلسالم في خاتمة المطاف بعد أن بدأ كما

الناس ، وتعودوا على ترك المتعة شيئا فشيئا ، الفضائل تتمكن في نفوس 

فحرمھا تحريما عاما مؤبدا إلى يوم القيامة ، تماما كما فعل اإلسالم مع 

 الخمر ، فقد كان العرب في الجاھلية معتادين على شرب الخمر ، وعندما

جاء اإلسالم تركھم على ھذه العادة في أول األمر ووضع لھا بعض 

الضوابط ، فجعل الشرب محصورا في غير أوقات الصالة وأمرھم أال 

ومن المعلوم أن اإلنسان إذا سكر فإنه ال ، يقربوا الصالة وھم سكارى 

والصلوات في اإلسالم متالحقة ليس ھناك ، يفيق من سكره إال بعد فترة 

ني كبير إال بين صالتي الصبح والظھر ، و بين صالتي فاصل زم

العشاء والصبح ، ومعنى ذلك أن من أراد أن يشرب لم يكن يستطيع ذلك 

وأغلب الناس في الوقت األول يكونون مشغولين ، إال في ھذين الوقتين 

بأعمالھم ، ويكونون في الوقت الثاني متعبين محتاجين إلى النوم ، وبعد 

شيئا فشيئا على ترك الخمر ، حرمھا اإلسالم تحريما  ساعتاد الناأن 

  .عاما مؤبدا إلى يوم القيامة 



٧٠ 

  

معنى ذلك أن المتعة قبل التحريم لم تكن زنا ألنھا كانت مباحة  و

ألنھا أصبحت  فيصح وصفھا بأنھا زنافي ذلك الوقت ، وأما بعد ذلك 

اإلسالم أما ھي بصورتھا الحالية عند الشيعة فھي خارجة عن [محرمة 

كما أن شرب الخمر قبل التحريم لم يكن فسقا ]  قبل التحريم وبعد التحريم

 فيصح وصفه بأنه فسقألنه كان مباحا في ذلك الوقت ، وأما بعد التحريم 

  .ألنه أصبح محرما 

  

  

فتاوى المرجعيات الشيعية عن وجوب التصدق بخمس األموال 
  وتسليم نصف هذا الخمس

  
كر نموذج واحد ، مأخوذ من فتوى أكبر سوف أقتصر ھنا على ذ

؛ حتى  السيد علي السيستانيمرجعية لھم حاليا ، وھي آيتھم العظمى 

يدرك الناس حجم األموال الضخمة التي في أيدي ھؤالء المرجعيات 

الحاقد ، وشراء ذمم وضمائر أصحاب  فكروالمخصصة لنشر ھذا ال

  .النفوس المريضة في أوساط المسلمين 
  

األموال التي يجب التصدق بخمسھا فيذكر من  يستانيالسيبين 

األرباح السنوية المتحصلة من تجارة أو صناعة أو ھدية أو " : ضمنھا 



٧١ 

ب آخر بما في ذلك أجور العمل ــــيازة أو أي كســـزراعة أو ح
  )١( "والرواتب 

  

 السيستاني تذھب ھذه األموال الضخمة ؟؟ يجيبلكن أين  و

عجل هللا (نصف لإلمام المنتظر : لخمس نصفان ا: " على ذلك فيقول 
ونصف للفقراء وأبناء السبيل من : " ثم يقول  ) "فرجه الشريف

الھاشميين المؤمنين ، وكذلك أيتام الفقراء المؤمنين منھم العاملين 
ھذا ھو السر في أن الكثيرين منھم  و )٢( "بفرائض دينھم القويم 

يت ومن بني ھاشم ، حتى ينعموا يزعمون كذبا وزورا أنھم من أھل الب

  .أموال الخمس بنصيب من 

  

على أية حال ھذا عن النصف األول من ھذا الخمس ، ولكن ماذا 

عن النصف الباقي وھو الخاص باإلمام المھدي الذي ال زال غائبا ؟؟  

النصف الراجع لإلمام عليه وعلى " : عن ذلك فيقول السيستاني يخبر 
 و: الم ، يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه  آبائه أفضل الصالة والس

تئذان ــارفه إما بالدفع إليه أو االســـھو الفقيه  المأمون العارف بمص
  )٣( "منه 

  

                                                 
السيد عبد الھادي السيد محمد تقي الحكيم  : جمع ،  ٢٣٢الفتاوى الميسرة  ، ص  - ١

يستاني وبمراجعة مكتبه ، مطبعة فائق ــمرجع األكبر آية هللا السمطابقة لفتاوى ال

 .ھجرية  ١٤١٧الطبعة الثالثة ، سنة ، الملونة 
 . ٢٣٩المرجع السابق ، ص  - ٢
 .  ٤١١، ص  ١منھاج الصالحين ، جزء : كتاب  - ٣



٧٢ 

إذا فالنصف الباقي من ھذا الخمس إما أن يعطى للمرجعية الدينية 

مباشرة وتتولى ھي الصرف منه ، وإما أن يصرف بإرشاد وتوجيه ھذه 

على أن شيء يصرف : لكن السؤال الذي يطرح نفسه ھو المرجعية ، و

سواء عن طريق المرجعية بشكل مباشر أو عن طريق (ھذا المال 

  ؟؟؟ )  توجيھھا بشكل غير مباشر

  

و من أھم مصارفه في ھذا " : ذلك فيقول السيستاني يبين 
إقامة دعائم الدين  – ي قل فيه المرشدون والمسترشدونالذ –الزمان 

 )١( "مه وترويج الشرع المقدس ونشر قواعده وأحكامه ورفع أعال

 ھمفكرھو ، و إخوانه لسيستاني اينشره  ووطبعا فإن الدين الذي سيروجه 

  .الشيعي 

  

  

   اآلية العظمى الخميني و موقفه من إسرائيل و فلسطين

  

القضية الفلسطينية في " : في كتاب صدر في بيروت بعنوان 
الناشر فيه خطابات و تصريحات إلمامه  يجمع "كالم اإلمام الخميني 

  : في مناسبات متفرقة حول ھذا الموضوع ، من بينھا صدرت الخميني 

  

إن من األمور التي جعلتنا نقف ضد النظام " :  الخمينيقول 
الملكي مساعدته إلسرائيل ، و قد أشرت في أحاديثي دائما إلى أن الملك 

                                                 
 .المرجع السابق ، نفس الصفحة  - ١



٧٣ 

عندما وقعت الحرب بين كان يتعاون مع إسرائيل منذ نشوئھا ، و 
إسرائيل و المسلمين ، اغتصب الملك نفط المسلمين و قدمه إلسرائيل ، 

  )١( "األمر الذي دفعني إلى معارضته 

  

إن مما يدعوا لبالغ األسف ھو أن القوى الكبرى و " : و قوله 
و بتغريرھا بصدام للھجوم  –خصوصا أمريكا ، أجبرت إيران القوية 

حو الدفاع عن نفسھا ، لتفسح المجال إلسرائيل أن تتوجه ن –علينا 
المحتلة المجرمة ، لتنفيذ مخططھا المشئوم بتشكيل إسرائيل الكبرى من 

  )٢( "النيل إلى الفرات 

  

قيادة  الخمينيتقلد (  الخمينيلكن ھذا الكالم الجميل لم يمنع ھذا 

من أن يتعاون مع ) م ١٩٨٩سنة م إلى وفاته ١٩٧٩ سنةإيران من 

أنه  الخمينيالذي زعم (  صدام حسينئيل أثناء حربه مع عدوه إسرا

   :و ذلك من ناحيتين ) شغله عن إسرائيل 

  

باعت " الحصول على السالح اإلسرائيلي فقد  :الناحية األولى 
مليون دوالر سنويا منذ عام  ٥٠٠إسرائيل إليران أسلحة حديثة بقيمة 

صواريخ ھوك المضادة بطاريات : م ، و قد شملت ھذه المبيعات ١٩٨١
للطائرات ، قطع غيار للمدفعية و الدبابات ، متفجرات ، و ذخائر 

و تمت عمليات البيع ھذه عن طريق ممثلي قطاع الصناعة . مختلفة 

                                                 
، دار الوسيلة ،  ١٠لخميني ، ص القضية الفلسطينية في كالم اإلمام ا: كتاب  - ١

 .م ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦بيروت ، سنة 
 . ١٢ – ١١المرجع السابق ، ص  - ٢



٧٤ 

الذين يتخذون مقرا لھم في باريس و  IMIاإلسرائيلية لألسلحة الدفاعية 
  ) ١( "بروكسل 

  

ألمريكي بوساطة الحصول على السالح ا :الناحية الثانية 

إسرائيلية و عن طريق إسرائيل ، فيما عرف بفضيحة إيران جيت أو 

الفضيحة الشھيرة التي تمت في عھد الرئيس األمريكي ( إيران كونترا 

اشترك في عملية " فقد ) في ثمانينات القرن العشرين  ريجاناألسبق 
ألمريكية تزويد إيران باألسلحة األمريكية كل من المخابرات المركزية ا

CIA  ، و الكولونيل أوليفر نورث من مجلس األمن القومي األمريكي ،
و الحكومة اإلسرائيلية ، و تجار أسلحة معروفون عالميا ، باإلضافة 

   )٢(" إلى ممثلين عن إيران 
  

و كيفية تنفيذھا ، فقد  )٣(أما عن مضمون ھذه الصفقة السرية 

من القومي األمريكي في ذلك جاءت في المذكرة التي رفعھا مستشار األ

، لتأخذ الموافقة و التصريح من الرئيس  ترنديكسيجون بوالوقت 

إنه عند تنفيذ ھذا التصريح فإننا لن " : ، إذ يقول فيھا  ريجاناألمريكي 
م بتزويد إيران ١٩٨٦نتدخل ، و إسرائيل تريد أن تبدأ من أول يناير 
دة بتزويد إسرائيل بھذه بصواريخ توي ، على أن تقوم الواليات المتح

                                                 
، تأليف الصحفي  ٢٣صفقات السالح المشبوھة و حرب الخليج ، ص : كتاب  - ١

د سامي أبو يحي ، دار الشعب ، القاھرة ، سنة : يورجين روت ، ترجمة : األلماني 

  . م ١٩٩٠
 . ١٨سابق ، ص المرجع ال - ٢
كانت الصفقة سرية ألنه كان ھناك قرار صادر من الكونجرس األمريكي يحظر  -٣

   .تزويد إيران باألسلحة األمريكية 



٧٥ 

الصواريخ لتعويض المخزون اإلسرائيلي منھا ، ھذا و قد أبلغ 
اإليرانيون عن حاجتھم إلى أربعة آالف صاروخ من نوع توي 
الستخدامھا من قواعد اإلطالق التي لديھم ، و كل المطلوب من الواليات 
المتحدة ھو تعويض إسرائيل عن الخفض في مخزونھا من ھذه 

   )١( "يوما  ٣٠يخ خالل الصوار

  

إن كثيرا من دول المنطقة تتعاون مع أمريكا : و ربما يقول قائل 

اإلجابة فتأتي وحده ،  الخمينيو إسرائيل ، و أن األمر ليس قاصرا على 

أيا من ھذه الدول ال تحكمھا المرجعيات الدينية ، كما أن أيا  لكن:  تقولل

إما تدعي : ، فھي  الخمينيه منھا لم تدعي مثل ھذا العداء الذي زعم

التي تدعو  –إن صح التعبير  –الصداقة ، و إما تدعي العداوة الھادئة 

  .لحل المشاكل العالقة عن طريق المفاوضات و السالم 

  

إن المرجعية الدينية الشيعية تفوقت في النفاق السياسي على 

من كون رجاالت السياسة ؛ ألن رجل السياسة عندما ينافق ، ينبع نفاقه 

تقوم على المصالح ال على المبادئ و  –من وجھة نظره  –السياسة 

و األخالق ، و رجل الدين الشيعي عندما ينافق ، ينبع نفاقه من عقيدته 

التقية و  تتمثل فيو التي ، الدينية التي تربى عليھا مبادئه و أخالقه 

  .المداراة 

  

  
                                                 

 . ١٩المرجع السابق ، ص  - ١



٧٦ 

  
  
  

  
 المصادر و المراجع

 
 

    
  
  

  
  
  
  



٧٧ 

  ن الكريمالقرآ: أوال 
  

  المصادر غير الشيعية: ثانيا 
  

 )ھـ ٢٤١اإلمام من أكابر أئمة أھل السنة و الجماعة ، توفي (  أحمد بن حنبل
د وصي هللا محمد عباس ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، : تحقيق  فضائل الصحابة ، - ٢

ن م ،  و ھذه الطبعة تقع في مجلدين يتضمنا١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣الطبعة األولى ، سنة 
  .حديثا  ١٩٦٢صفحة و  ٩٩٠

  
أستاذة التاريخ الحديث و المعاصر بكلية اآلداب جامعة : دكتورة (  كامل السبكي آمال
 )بنھا 
عالم : سلسلة كتب  م ،١٩٧٩ –م ١٩٠٦ياسي بين ثورتين ــتاريخ إيران الس - ٣

  .م ١٩٩٩، أكتوبر  ٢٥٠المعرفة ، الكويت ، العدد رقم 
  

  )ھـ   ٨٥٢العسقالني ، توفي سنة ظ أحمد بن علي اإلمام الحاف( ابن حجر 
، ان الميزان ، تحقيق دائرة المعارف النظامية بالھند ، مؤسسة األعلمي ــلس – ٤

  . م ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦بيروت ، الطبعة الثالثة ، سنة 
  

  ) فضيلة مفتي جمھورية مصر العربية: دكتور ( علي جمعة 
م ، ٢٠٠٦أكتوبر  ١، األحد  ١٥٦٢لعدد مجلة أكتوبر المصرية ، احوار في  -  ٥

  .أجراه معه الكاتب محمود فوزي 
  

 )م ١٩٩٦، توفي سنة  الشيخ محمدالداعية اإلسالمي (  الغزالي
دفاع عن العقيدة و الشريعة ضد مطاعن المستشرقين ، دار الكتب اإلسالمية ،  -  ٦

  .م ١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨القاھرة ، الطبعة الخامسة ، سنة 
  

  )، كان شيخا شيعيا ثم ھداه هللا و ألف ھذا الكتاب فقتلوه  السيد  حسين (الموسوي 
  .دار اإليمان ، مصر  –دار القمة :  ثم للتاريخ ، طبعة  - ٧
  

  )صحفي ألماني (  يورجين روت
د سامي أبو يحي ، دار : صفقات السالح المشبوھة و حرب الخليج ، ترجمة  - ٨

 .م ١٩٩٠الشعب ، القاھرة ، سنة 
  
  
  



٧٨ 

  المصادر الشيعية: ثالثا 
  

  )، من علمائھم في القرن العاشر الھجري  السيد شرف الدين(  األستراباذي
تأويل اآليات الظاھرة ، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين في  - ٩

  .ھـ ١٤٠٩الطبعة األولى ، سنة  إيران ، -قم ، الحوزة العلمية 
  

 )، من شيوخھم المعاصرين  انأبو الفضل حافظي(  البابلي
إيران ، الطبعة  - ديث للطباعة و النشر ، قم ــرسائل في دراية الحديث ، دار الح - ١٠

  .ھـ  ١٤٢٤األولى ، سنة 
  

   )ھـ ١١٠٧ھاشم بن سليمان بن إسماعيل ، من أكابر علمائھم توفي (  البحراني
ة األولى ، سنة البرھان ، طبعة مؤسسة البعثة ، طھران ، الطبعتفسير  - ١١

  .ھجرية ١٤١٥
  

رجب بن محمد بن رجب ، الملقب عندھم بالحافظ و الموصوف بأنه من (  البرسي
  )ھـ تقريبا ٨١٣العلماء العارفين توفي 

سة األعلمي للمطبوعات ، ـسرار أمير المؤمنين ، مؤـمشارق أنوار اليقين في أس -  ١٢
  .ھجرية ١٤١٩بيروت ، الطبعة األولى ، سنة 

  
 ) ھـ ٩٨٤عالم فقيه محدث أديب عندھم ، توفي (  عبد الصمد العاملي حسين
السيد عبد اللطيف الكوھكمري ،  : وصول األخيار إلى أصول األخبار ، تحقيق - ١٣

  .ھـ  ١٤٠١إيران ، سنة  - مجمع الذخائر اإلسالمية ، قم 
  

 )م ١٩٨٩مؤسس و قائد الثورة اإليرانية توفي ، العظمى تھم آي( الخميني 
ة دار عمار ـد محمد أحمد الخطيب ، طبع: الحكومة اإلسالمية ، تقديم وتعليق  -  ١٤

  .ميالدية  ١٩٨٨األردن ، الطبعة األولى ، سنة  –للنشر ، عمان 
خطب و مقاالت متفرقة جمعتھا القضية الفلسطينية في كالم اإلمام الخميني ،  - ١٥

  .م ١٩٩٦ - ھـ ١٤١٦دار الوسيلة ، بيروت ، سنة 
د أحمد علي الخطيب ، طبعة  دار عمار للنشر : كشف األسرار ، تقديم وتعليق  - ١٦

  األردن ، الطبعة الثانية  –والتوزيع ، عمان 
  .العراق  –تحرير الوسيلة ، مطبعة اآلداب ، النجف  - ١٧

  
  )آيتھم العظمى ، المرجعية المشھورة بالعراق ( السيستاني 

مطابقة  ،لسيد عبد الھادي السيد محمد تقي الحكيم ا:  جمعالفتاوى الميسرة  ،  - ١٨
، لفتاوى المرجع األكبر آية هللا السيستاني وبمراجعة مكتبه ، مطبعة فائق الملونة 

  .ھجرية  ١٤١٧الطبعة الثالثة ، سنة 
إيران ، الطبعة األولى ، سنة  –السيستاني ، قم  مكتب: منھاج الصالحين ، نشره  -  ١٩

  .ھجرية ١٤١٤



٧٩ 

محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ، الملقب عندھم بالصدوق يعد (  الصدوق
  ) ھـ ٣٨١ثاني أكبر علمائھم في علم الحديث بعد الكليني توفي 

ين ـــغالم بن رضا حس: م ــــــتقدي ية ،مــــادات في دين اإلماــــاالعتق – ٢٠
  .ھجرية  ١٤١٢إيران ، سنة  –المازندراني ، قم 

 ١٤١٣إيران ، سنة  –مؤسسة النشر اإلسالمي ، قم  يحضره الفقيه ، من ال -  ٢١
  .ھجرية 

  
، من كبار علمائھم في القرن السادس  أحمد بن علي بن أبي طالب( الطبرسي
  ) الھجري 

السيد محمد باقر الخرسان ، منشورات دار النعمان ، : االحتجاج ، تحقيق  - ٢٢
  .م ١٩٦٦ -ھـ ١٣٨٦النجف ، سنة 

  
 )ھـ ١٣٨٩آقا برزك ، من كبار شيوخھم المعاصرين توفي (  يالطھران

  .الذريعة إلى تصانيف الشيعة ، دار األضواء ، بيروت  - ٢٣
  

أبو جعفر الملقب بشيخ الطائفة ، من علمائھم الكبار المعدودين توفي (  الطوسي
 )ھـ ٤٦٠
  .ھجرية ١٤١٤إيران ، سنة  –،  طــبعة دار الثقافة ، قم  األمالي - ٢٤
  .تھذيب األحكام  ، طبعة دار الكتب اإلسالمية ، طھران  - ٢٥

  
محمد بن الحسن بن علي المشھور بالحر العاملي ، شيخ الشيعة في (  العاملي

  ) ھـ ١١٠٤عصره من كبار علمائھم في الفقه و الحديث توفي 
  .ھجرية  ١٤٠٩إيران ، سنة  –وسائل الشيعة ، طبعة مؤسسة آل البيت ، قم  - ٢٦

  
محمد بن مسعود ، من أعيان علمائھم و أكابرھم و يعد من مشايخ الكليني (  لعياشيا

 ) ھـ ٣٢٠توفي 
  .ھجرية ١٣٨٠المطبعة العلمية ، طھران ، سنة ، تفسير العياشي  - ٢٧

  
علي بن إبراھيم ، من رواة الشيعة و مفسريھم الكبار في القرن الثالث (  القمي

 )ي عشر عندھم و يعد من مشايخ الكليني الھجري و من أصحاب اإلمام الحاد
  .ھجرية ١٤٠٤إيران ، سنة  –تفسير القمي ، طبع مؤسسة دار الكتاب ، قم  - ٢٨

  
محمد المحسن بن مرتضى محمود ، العالمة عندھم صاحب الذوق و (  الكاشاني

  ) م ١٠٩١العرفان توفي 
، إيران ،  الطبعة  مكتبة الصدر بطھران –مؤسسة الھادي بقم  تفسير الصافي ، -  ٢٩
  . ھـ١٤١٦ثانية ، سنة ال
  

محمد بن يعقوب بن إسحاق ، أكبر شيوخھم في علم الحديث ، يلقبونه ثقة (  الكليني
 ) ھـ ٣٢٩اإلسالم و شيخ المشايخ توفي 

  .ھجرية ١٣٦٥الكافي ، طبعة دار الكتب اإلسالمية ، طھران ، سنة  - ٣٠



٨٠ 

  
 )ھـ ٥٥٨ار علمائھم و محدثيھم توفي محمد بن شھرآشوب ، من كب(  المازندراني

 ١٣٧٩إيران ، سنة  –مناقب آل أبي طالب ، مطبعة مؤسسة العالمة ، قم  - ٣١
  . ھجرية

   
  )ھـ ١٣٨١من شيوخھم المعاصرين توفي ( محمد الحسين المظفر 

 ١٤٠٢علم اإلمام عليه السالم ، مطبعة الزھراء ، بيروت ، الطبعة الثانية ، سنة  -  ٣٢
  .ھجرية 

  
محمد باقر بن محمد تقي ، من أكابر العلماء لديھم و الملقب بالعالمة (  المجلسي

 )ھـ ١١١٠المجلسي توفي 
عة الثانية ـــالطب، ، طبعة مؤسسة الوفاء ، بيروت مجلد  ١١٠، بحار األنوار  - ٣٣

فھي طبعة  ٣١و  ٣٠و  ٢٩، ما عدا األجزاء  م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣المصححة ، سنة 
فھما طبعة دار  ٣٣و  ٣٢، و الجزئين  ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣يروت سنة دار الرضا بب

  . إحياء التراث العربي
  

  )ھـ ٤١٣محمد بن محمد بن النعمان ، أكبر علمائھم في العقيدة توفي (  المفيد
فيد ، ـإبراھيم األنصاري الزنجاني الخوئيني ، دار الم: قيق ــأوائل المقاالت ، تح - ٣٤

  ھـ١٤١٤ة ، سنة بيروت ، الطبعة الثاني
، بيروت ، الطبعة الثانية ،  تفضيل أمير المؤمنين عليه السالم ، طبع دار المفيد - ٣٥

  .ھجرية ١٤١٤سنة 
 ١٤١٤طبعة دار المفيد ، بيروت ، الطبعة الثانية ، سنة  رسالة في المتعة ، -  ٣٦

  .ھجرية 
ن ، سنة إيرا –المسائل السروية ، مطبوعات مؤتمر الشيخ المفيد ، قم  - ٣٧

  .ھجرية ١٤١٣
  

   مجلة لوتس
مجلة تصدرھا منظمة الكتاب األفريقيين و اآلسيويين في القاھرة برعاية  - ٣٨

مصر و إيران : م بعنوان ٢٠٠٦عدد خاص سنة الملحقية الثقافية للسفارة اإليرانية ، 
م و قد أعادت ھذه المجلة في ھذا العدد نشر كال اللؤلؤتان في حب و رحاب آل البيت ،

دفاع عن العقيدة و الشريعة ضد مطاعن : للشيخ محمد الغزالي ذكره في كتابه 
  . المستشرقين ، حول موقف الشيعة من القرآن 

  
 )ھـ ٨٧٧علي بن يونس ، من شيوخھم الكبار فقيه مفسر متكلم توفي (  النباطي

العراق ، سنة  –الصراط المستقيم ، طبعة المكتبة الحيدرية ، النجف  - ٣٩
  .ھجرية ١٣٨٤

  
  )من شيوخھم المعاصرين (  نجاح الطائي

ال النبي ، طبعة دار الھدى للتراث ، بيروت ، الطبعة األولى ، سنة ــاغتي – ٤٠
  .ھجرية ١٤١٩



٨١ 

  
 ) ھـ ٤٥٠أحمد بن علي بن أحمد ، من أھم علماء الرجال عندھم توفي (  النجاشي

  .ھـ ١٤٠٧ان ، سنة رجال النجاشي ، مؤسسة النشر اإلسالمي ، قم ، إير - ٤١
  

محمد بن إبراھيم بن جعفر ، من كبار علمائھم في القرن الرابع الھجري (  النعماني
 )  ھـ ٣٨٠و ھو أكبر تالمذة الكليني توفي 

بعة األولى ، ـــــإيران ، الط –دى ، قم ـــــورات دار أنوار الھــيبة ، منشــالغ – ٤٢
  . ھجرية١٤٢٢ سنة
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٨٢ 

  هرس الموضوعاتف
 رقم الصفحة  فهرس الموضوعات 

  المقدمة
  

  أھمية الموضوع 
  

  منھج و خطة ھذه الدراسة
  

  القسم األول 
  الرؤية التحليلية

  
  أسباب النشأة و تسلسل المعتقدات

  
  عوامل انتشار الفكر الشيعي في أوساط أھل السنة

  
  القسم الثاني 

  الدراسة النصية 
  
نى عشر الذين يزعمون لھم غلو الشيعة في األئمة االث

  الوصاية على الدين بعد النبي صلى هللا عليه و سلم 
  

افتراءات الشيعة على صحابة النبي صلى هللا عليه و 
  سلم و في مقدمتھم أبو بكر و عمر رضوان هللا عليھما 

   
افتراءات الشيعة على زوجتي النبي صلى هللا عليه و 

   سلم عائشة و حفصة رضوان هللا عليھما
  

مزاعم الشيعة حول أن ھذا القرآن الموجود بين أيدينا 
  اليوم ناقص و أن الصحابة قد تركوا بعضه أو حذفوه

  
  تكفير الشيعة ألھل السنة

   
  أقوال الشيعة في فضل التقية 

٢  
  
٢  

  
٦  

  
  
٨  

  
٩  

  
١٥  
  
  
٢٤  
  
  
٢٥  
  
  
٢٧  
  
  
٤٢  
  
  
٤٨  
  
٦٠  
  
٦٣  



٨٣ 

  
  مزاعم الشيعة حول فضائل زواج المتعة 

  
فتاوى المرجعيات الشيعية حول وجوب التصدق بخمس 

  ف ھذا الخمس األموال و تسليم نص
  

  اآلية العظمى الخميني و موقفه من إسرائيل و فلسطين 
  

  المصادر و المراجع 
  

  فھرس الموضوعات 
  

  
٦٤  
  
  
٧٠  
  
٧٢  
  
٧٦  
  
٨٢   
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